
Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z plastyki w klasie 4  

Klasa 4 

Treści nauczania: 

Abecadło plastyczne, kreska, kropka, linia, kontur, narzędzia rysunkowe i podłoża , plama walorowa, światłocień, barwy w 

malarstwie, gama kolorystyczna, techniki malarskie, techniki mieszane 

Celujący 

Uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a 

także wykazywać duże  zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. 

Ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy 

oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się 

różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi. Potrafi 

wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości.  

Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość. Wzorowo 

prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Bardzo dobry  

Uczeń powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone w programie 

wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i 

potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w 

przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych 

na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie 

posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska 

wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża 

własne opinie na ich temat. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dobry 

Uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na 

lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto prawidłowo 

posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Przejawia 

aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane 

zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i 

stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Samodzielnie próbuje analizować i 

porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat. Umie podać 

nazwiska kilku artystów. Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dostateczny  

Uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo 

rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje 

większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybrany mi środkami wyrazu i stosuje 

typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe 

ćwiczenia i uczestniczyć w zajęciach, a także współpracować w grupie i podejmować próby 

twórczości plastycznej. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dopuszczający  



Uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić niezbędne materiały) oraz 

pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć w zajęciach, wyjaśniać 

najważniejsze terminy. Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Niedostateczny  

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu. Nie 

uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do zajęć. Nie odrabia zadanych prac 

domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z plastyki w klasie 5  

 

Klasa 5 

Treści nauczania:  

faktura, kształt, kompozycja centralna, symetryczna, asymetryczna, zamknięta, otwarta, statyczna, dynamiczna, rytmiczna, 

perspektywa rzędowa, kulisowa, zbieżna, , powietrzna, malarska, Czym są dzieła sztuki? Rysunek, malarstwo 

Celujący 

Uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a 

także wykazywać duże  zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. 

Ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy 

oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się 

różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi. Potrafi 

wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości.  

Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość. Wzorowo 

prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Bardzo dobry  

Uczeń powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone w programie 

wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i 

potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w 

przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych 

na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie 

posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska 

wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża 

własne opinie na ich temat. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dobry 

Uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na 

lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto prawidłowo 

posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Przejawia 

aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane 

zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i 

stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Samodzielnie próbuje analizować i 

porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat. Umie podać 

nazwiska kilku artystów. Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 



Dostateczny  

Uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo 

rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje 

większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybrany mi środkami wyrazu i stosuje 

typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe 

ćwiczenia i uczestniczyć w zajęciach, a także współpracować w grupie i podejmować próby 

twórczości plastycznej. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Dopuszczający  

Uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić niezbędne materiały) oraz 

pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć w zajęciach, wyjaśniać 

najważniejsze terminy. Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Niedostateczny  

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu. Nie 

uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do zajęć. Nie odrabia zadanych prac 

domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

UMOWA MIEDZY UCZNIEM I NAUCZYCIELEM - PLASTYKA 

1. UCZEO JEST ZAWSZE PRZYGOTOWANY DO LEKCJI (MA MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY PLASTYCZNEJ 

LUB ZESZYT I PODRĘCZNIK). 

- ZA BRAK PRZYGOTOWANIA UCZEO OTRZYMUJE MINUS 

-UCZEO MOŻE OTRZYMAD  DWA MINUSY BEZ ŻADNYCH KONSEKWENCJI 

-TRZECI MINUS RÓWNY JEST OCENIE NIEDOSTATECZNEJ 

2. UCZEO WYKONUJE PRACE PLASTYCZNE ZGODNIE Z POLECENIAMI NAUCZYCIELA 

-OTRZYMUJE ZA NIE OCENĘ: 6,5,4,3,2. 

- OCENE NIEDOSTATECZNĄ UCZEO OTRZYMUJE, JEŚLI NIE WYKONA PRACY PLASTYCZNEJ 

- NA OCENĘ MA WPŁYW CZYSTOŚD I STARANNOŚD WYKONYWANEGO DZIEŁA 

3. JEŚLI UCZEN JEST NIEOBECNY NA LEKCJI, NIE MUSI W DOMU WYKONYWAD PRACY PLASTYCZNEJ, KTÓRĄ POZOSTALI 

UCZNIOWIE TWORZYLI DANEGO DNIA NA ZAJĘCIACH. 

4. UCZEO NIEOBECNY NA LEKCJI POWINIEN BYD PRZYGOTOWANY DO KOLEJNEJ LEKCJI PLASTYKI, DZIEKI ZASIĘGNIECIU 

INFORMACJI O POTRZEBNYCH MATERIAŁACH OD INNYCH KOLEGÓW. 

5. UCZEO POWINIEN BYD PRZYGOTOWANY Z MATERIAŁU ZAWARTEGO W PODRĘCZNIKU, OMÓWIONEGO NA POPRZEDNIEJ 

LEKCJI. 

6. NAUCZYCIEL MOŻE SPRAWDZIC WIEDZĘ UCZNIA Z TEORII PLASTYKI (KARTKÓWKA, SPRAWDZIAN ZAPOWIEDZIANY DWA 

TYGODNIE WCZEŚNIEJ, ODPOWIEDŹ USTNA). 

7. OCENĘ NA KONIEC ROKU UCZEN OTRZYMUJE NA PODSTAWIEB OCENY Z PIERWSZEGO SEMESTRU 

I STOPNI UZYSKANYCH W DRUGIM PÓŁROCZU. 



 

 

 


