
Wymagania  edukacyjne  z plastyki  w klasie VII 

I półrocze. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym  programie 

nauczania ( sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 

zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  

surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 

początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ); 

- prezentuje ciekawostki  związane z plastyką; 

-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  zainteresowanie sztuką( np .odwiedza wystawy, 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 ( sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 

zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  

surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 



początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ); 

-twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych działaniach; 

-starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne; 

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

-wykonuje ciekawe prace plastyczne 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 (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 

zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  

surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 

początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ); 

-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  dostatecznym wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  

programie nauczania (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, 

synteza /, sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  

interpretacją świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania 

twórczych zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , 

abstrakcjonizm  surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy 

XX wieku i początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, 

hiperrealizm,  asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  

embalaż,  sztuka publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ); 

-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 poprawy 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 lekcji 

-przestrzega  zasad  BHP podczas działań plastycznych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-minimalnie  opanował  wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  programie 

nauczania (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 

zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  



surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 

początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ); 

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

-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. VII; 

-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 VII 



II półrocze 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym  programie 

nauczania (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 

zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  

surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 

początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ,  media wykorzystywane przez  współczesnych 

artystów,  rodzaje fotografii,  elementy składające się na przedstawienie teatralne,  działania 

artystyczne rozgrywające się w czasie i przestrzeni  podejmowane  przez  współczesnych  twórców      

/ teatr plastyczny, performance, akcja plastyczna,  film-twórcy i środki wyrazu,  rodzaje filmu,  

komputer jako narzędzie artystyczne,  grafika komputerowa,  plakat i grafika użytkowa,  rynek sztuki,  

prawo autorskie,  dzieła architektury  II połowy XX i początku  XXI wieku,  funkcjonalność  i  estetyka 

wnętrz i otoczenia ); 

-prezentuje ciekawostki z zakresu w/w zagadnień; 

-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 ; 

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

-wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką( np. odwiedza wystawy, 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 (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 



zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  

surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 

początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ,  media wykorzystywane przez  współczesnych 

artystów,  rodzaje fotografii,  elementy składające się na przedstawienie teatralne,  działania 

artystyczne rozgrywające się w czasie i przestrzeni  podejmowane  przez  współczesnych  twórców      

/ teatr plastyczny, performance, akcja plastyczna,  film-twórcy i środki wyrazu,  rodzaje filmu,  

komputer jako narzędzie artystyczne,  grafika komputerowa,  plakat i grafika użytkowa,  rynek sztuki,  

prawo autorskie,  dzieła architektury  II połowy XX i początku  XXI wieku,  funkcjonalność  i  estetyka 

wnętrz i otoczenia ); 

-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 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 (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 

zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  

surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 

początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ,  media wykorzystywane przez  współczesnych 

artystów,  rodzaje fotografii,  elementy składające się na przedstawienie teatralne,  działania 

artystyczne rozgrywające się w czasie i przestrzeni  podejmowane  przez  współczesnych  twórców      



/ teatr plastyczny, performance, akcja plastyczna,  film-twórcy i środki wyrazu,  rodzaje filmu,  

komputer jako narzędzie artystyczne,  grafika komputerowa,  plakat i grafika użytkowa,  rynek sztuki,  

prawo autorskie,  dzieła architektury  II połowy XX i początku  XXI wieku,  funkcjonalność  i  estetyka 

wnętrz i otoczenia ); 

-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  dostatecznym   wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  

programie nauczania (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, 

synteza /, sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  

interpretacją świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania 

twórczych zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , 

abstrakcjonizm  surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy 

XX wieku i początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, 

hiperrealizm,  asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  

embalaż,  sztuka publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ,  media wykorzystywane przez  

współczesnych artystów,  rodzaje fotografii,  elementy składające się na przedstawienie teatralne,  

działania artystyczne rozgrywające się w czasie i przestrzeni  podejmowane  przez  współczesnych  

twórców      / teatr plastyczny, performance, akcja plastyczna,  film-twórcy i środki wyrazu,  rodzaje 

filmu,  komputer jako narzędzie artystyczne,  grafika komputerowa,  plakat i grafika użytkowa,  rynek 

sztuki,  prawo autorskie,  dzieła architektury  II połowy XX i początku  XXI wieku,  funkcjonalność  i  

estetyka wnętrz i otoczenia ); 

-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 lekcji 

-przestrzega  zasad  BHP podczas działań plastycznych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-minimalnie  opanował  wiadomości  i umiejętności  przewidziane w realizowanym  programie 

nauczania (sposoby interpretacji  różnych  tematów w malarstwie / realizm, ekspresja, synteza /, 

sylwetki  i  twórczość  wybitnych  malarzy przełomu XIX i XX wieku,  związki pomiędzy  interpretacją 

świata a stylem artysty,  zmiany w sztuce  w pierwszej połowie XX w.; sposoby osiągania twórczych 

zamierzeń przez wybranych artystów tego  okresu / fowizm,  ekspresjonizm,  kubizm , abstrakcjonizm  

surrealizm /, nowe rodzaje malarstwa i  formy działań  twórczych w sztuce  II połowy XX wieku i 

początku  XXI wieku / informel,  neofiguracja,  tendencja zerowa,  op-art,  pop-art, hiperrealizm,  

asamblaż,  konceptualizm,  happening,  performace,  instalacje plastyczne,  land art,  embalaż,  sztuka 

publiczna /; wybitni polscy artyści współcześni ,  media wykorzystywane przez  współczesnych 

artystów,  rodzaje fotografii,  elementy składające się na przedstawienie teatralne,  działania 

artystyczne rozgrywające się w czasie i przestrzeni  podejmowane  przez  współczesnych  twórców      

/ teatr plastyczny, performance, akcja plastyczna,  film-twórcy i środki wyrazu,  rodzaje filmu,  

komputer jako narzędzie artystyczne,  grafika komputerowa,  plakat i grafika użytkowa,  rynek sztuki,  

prawo autorskie,  dzieła architektury  II połowy XX i początku  XXI wieku,  funkcjonalność  i  estetyka 

wnętrz i otoczenia ); 

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

-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; 

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



-odmawia wykonania zadań; 

-nie przedstawił do oceny żadnej pracy twórczej 

-wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu; 

-nie wykorzystuje szansy poprawy ocen; 

 


