
Wymagania  edukacyjne  z plastyki  w klasie VI 

I połrocze 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym  programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ); 

-posiada umiejętność  zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej; 

-prace plastyczne wykonuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy 

plastyczne; 

-umiejętnie i bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną w interpretacji dzieł; 

-potrafi  łączyć świadomie techniki artystyczne i zastosować w pracach plastycznych; 

-odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas realizowania ćwiczeń praktycznych; 

-wykazuje się kreatywnością i pomysłowością; 

-aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze wzorowo przygotowany; 

-wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką ( np. odwiedza muzea) 

-uczestniczy w konkursach plastycznych na poziomie szkolnym i pozaszkolnym; 

-przestrzega zasad  BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ); 

-twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych działaniach; 

-starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne poszukując  indywidualnych rozwiązań plastycznych; 

-biegle posługuje się technikami  plastycznymi  i poszczególnymi  środkami  wyrazu  plastycznego; 



-wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem; 

-umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną w opisie dzieła sztuki; 

-pamięta poznane nazwiska twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne; 

-jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 

-organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję  odpowiednie materiały i narzędzia; 

-efektywnie wykorzystuje czas  przeznaczony  na  działalność  twórczą; 

-utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich 

zakończeniu; 

-przestrzega zasad  BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował  większość  wiadomości  i umiejętności  przewidzianych w realizowanym  programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ); 

-poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce; 

-zadowalająco posługuje się terminologią plastyczną, potrafi ją wykorzystać do opisania dzieł sztuki i 

faktów artystycznych; 

-zadowalająco posługuje się technikami  plastycznymi; 

-wykonuje prace plastyczne  poprawne  pod  względem  technicznym  i  estetycznym; 

-przejawia aktywność  na  zajęciach i  jest do nich przygotowany; 

- organizuje poprawnie  swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję  odpowiednie materiały i narzędzia; 

-efektywnie wykorzystuje czas  przeznaczony  na  działalność  twórczą; 

-utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich 

zakończeniu; 

-przestrzega zasad  BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 



-opanował  w dostatecznym  stopniu     wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  

programie nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  

walory różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania 

trójwymiarowości świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, 

linearna, powietrzna, malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i 

romantyzmu,  przykłady sztuki nowożytnej w Polsce ); 

-posługuje się terminologią plastyczną na poziomie dostatecznym; 

-opanował umiejętności opisu dzieła sztuki w stopniu dostatecznym; 

-wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało staranne; 

-nie wykazuje chęci do poprawiania ocen; 

-wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych; 

-wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji i jest do nich słabo przygotowany; 

- rzadko przynosi materiały niezbędne na lekcję; 

-stosuje się do zasad organizacji pracy; 

-przestrzega  zasad  BHP podczas działań plastycznych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-minimalnie  opanował  wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ); 

-zna i rozumie niektóre pojęcia z zakresu wiedzy o sztuce na poziomie klasy VI; 

-wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem, nie stosuje elementów teorii; 

-posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami plastycznymi; 

- bardzo rzadko przynosi materiały niezbędne na lekcję; 

-stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań plastycznych. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-nie opanował żadnych wiadomości  i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania; 



-nie potrafi wymienić nawet jednego przykładu z dziedzin sztuki poznanych epok w  kl. VI; 

-odmawia wykonania zadań; 

-nie przedstawił do oceny żadnej pracy plastycznej; 

-wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu; 

-nie wykorzystuje szansy poprawy ocen; 

 

 

Wymagania  edukacyjne z plastyki  w klasie VI 

II półrocze 

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym  programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ,  artysta badaczem, artysta  iluzjonistą /przykłady dzieł /,  bogactwo 

ornamentu,  dawne stroje i peruki  inspiracją dla współczesnych  projektantów mody,  rodzaje 

ogrodów / styl francuski  i angielski, ogrody zen ); 

- wykazuje zainteresowanie sztuka, dzieli się własnymi doświadczeniami z zakresu sztuk plastycznych 

i wiadomości o sztuce 

-posiada umiejętność  zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej; 

-prace plastyczne wykonuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje problemy 

plastyczne; 

-umiejętnie i bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną w interpretacji dzieł; 

-potrafi  łączyć świadomie techniki artystyczne i zastosować w pracach plastycznych; 

-odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas realizowania ćwiczeń praktycznych; 

-wykazuje się indywidualnością i kreatywnością 

 -aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze wzorowo przygotowany 

-wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką ( np. odwiedza muzea) 

-uczestniczy w konkursach plastycznych  na poziomie szkolnym i pozaszkolnym; 



-przestrzega zasad  BHP podczas posługiwania się narzędziami.  

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ,  artysta badaczem, artysta  iluzjonistą /przykłady dzieł /,  bogactwo 

ornamentu,  dawne stroje i peruki  inspiracją dla współczesnych  projektantów mody,  rodzaje 

ogrodów / styl francuski  i angielski, ogrody zen ); -twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w 

praktycznych działaniach; 

-starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne poszukując  indywidualnych rozwiązań plastycznych; 

-biegle posługuje się technikami  plastycznymi  i poszczególnymi  środkami  wyrazu  plastycznego; 

-wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem; 

-umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną w opisie dzieła sztuki; 

-pamięta poznane nazwiska twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne; 

-jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy; 

-organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję  odpowiednie materiały i narzędzia; 

-efektywnie wykorzystuje czas  przeznaczony  na  działalność  twórczą; 

-utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich 

zakończeniu; 

-przestrzega zasad  BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował  większość  wiadomości  i umiejętności  przewidzianych w realizowanym  programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ,  artysta badaczem, artysta  iluzjonistą /przykłady dzieł /,  bogactwo 

ornamentu,  dawne stroje i peruki  inspiracją dla współczesnych  projektantów mody,  rodzaje 

ogrodów / styl francuski  i angielski, ogrody zen ); 

-poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce; 



-zadowalająco posługuje się terminologią plastyczną, potrafi ją wykorzystać do opisania dzieł sztuki i 

faktów artystycznych; 

-zadowalająco posługuje się technikami  plastycznymi; 

-wykonuje prace plastyczne  poprawne  pod  względem  technicznym  i  estetycznym; 

-przejawia aktywność  na  zajęciach i  jest do nich przygotowany; 

- organizuje poprawnie  swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję  odpowiednie materiały i narzędzia; 

-efektywnie wykorzystuje czas  przeznaczony  na  działalność  twórczą; 

-utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich 

zakończeniu; 

-przestrzega zasad  BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował  w stopniu  podstawowym   wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  

programie nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  

walory różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania 

trójwymiarowości świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, 

linearna, powietrzna, malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i 

romantyzmu,  przykłady sztuki nowożytnej w Polsce ,  artysta badaczem, artysta  iluzjonistą 

/przykłady dzieł /,  bogactwo ornamentu,  dawne stroje i peruki  inspiracją dla współczesnych  

projektantów mody,  rodzaje ogrodów / styl francuski  i angielski, ogrody zen ); 

-posługuje się terminologią plastyczną na poziomie dostatecznym; 

-opanował umiejętności opisu dzieła sztuki w stopniu dostatecznym; 

-wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało staranne; 

-nie wykazuje chęci do poprawiania ocen; 

-wykazuje trudności we współpracy podczas działań zespołowych; 

-wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji i jest do nich słabo przygotowany; 

-rzadko przynosi materiały niezbędne na lekcję; 

-stosuje się do zasad organizacji pracy; 

-przestrzega  zasad  BHP podczas działań plastycznych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 



-minimalnie  opanował  wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  programie 

nauczania ( grafika jako dziedzina sztuki; techniki graficzne: druk wypukły, wklęsły, płaski,  walory 

różnych barw,  modelunek światłocieniowy, cieniowanie,  sposoby oddawania trójwymiarowości 

świata w malarstwie,  różne rodzaje perspektywy / rzędowa, pasowa, kulisowa, linearna, powietrzna, 

malarska /, wybrane przykłady sztuki renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu,  przykłady sztuki 

nowożytnej w Polsce ,  artysta badaczem, artysta  iluzjonistą /przykłady dzieł /,  bogactwo 

ornamentu,  dawne stroje i peruki  inspiracją dla współczesnych  projektantów mody,  rodzaje 

ogrodów / styl francuski  i angielski, ogrody zen ); 

-zna i rozumie niektóre pojęcia z zakresu wiedzy o sztuce na poziomie klasy VI; 

-wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem, nie stosuje elementów teorii; 

-posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami plastycznymi; 

- bardzo rzadko przynosi materiały niezbędne na lekcję; 

-utrzymuje w porządku swój warsztat pracy; 

-stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań plastycznych. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-nie opanował żadnych wiadomości  i umiejętności  przewidzianych w realizowanym  programie 

nauczania, co uniemożliwia dalsze kształcenie; 

-nie potrafi wymienić nawet jednego przykładu z dziedzin sztuki poznanych epok w  kl. VI; 

-odmawia wykonania zadań; 

-nie przedstawił do oceny żadnej pracy plastycznej; 

-wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu; 

 -nie wykorzystuje szansy poprawy ocen; 

-nie wykazuje chęci , aby czegokolwiek się nauczyć. 


