
 PLASTYKA - WYMAGANIA EDUKACYJNE  
I. PRZYGOTOWANIE  

a) zeszyt gładki, 32 kartkowy (na lekcje plastyki zawsze przynoszę zeszyt) 
b) zapisuję lekcję, nr, datę, temat, notatki prowadzę ołówkiem, starannie; wklejam nacobezu 
c) uzupełniam brakujące lekcje 
d) jestem przygotowany do nowej lekcji (zapisuję w zeszycie, co na następną lekcję) 
e) bloki: duży A3, mały A4 i blok kolorowy podpisane przechowuje w sali plastycznej 
f) farby plakatowe i akwarelowe podpisane czytelnie (naklejką lub niezmywalnym 

pisakiem) przechowuje w sali plastycznej 
g) pędzle: szczeciniak do plakatówek, miękki do akwareli (różnej grubości) 
h) ołówki: zwykły (HB), i miękkie (B, B2-B4) 
i) inne: kredki, plastelina, kolorowe papiery, klej nożyczki 

II.  OCENIE PODLEGAJĄ: 
1. prace plastyczne: zgodność́ pracy z tematem; celowy dobór środków artystycznego wyrazu, 

wykorzystanie różnorodnych możliwości techniki  
a) podpisuję na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, temat 
b) wykonuję z zaangażowaniem, stosuję się do korekt nauczyciela 
c) niedokończone prace muszę dokończyć (np. na zajęciach Koła Plastycznego lub w domu) 

o niedokończonej pracy w dzienniku informuje ocena 2 
d) jeśli praca nie jest oddana w terminie w e-dzienniku pojawia się 0 (zero) i mam tydzień na 

uzupełnienie; jeśli nadal brak pracy w e-dzienniku wpisana jest 1 (ocena niedostateczna) 

e) przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas używania odpowiednich materiałów i 
narzędzi plastycznych,  

f) współpracuję z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych 
2. aktywność: 5 plusów = ocena bdb 
      Biorę czynny udział w lekcji: 
      a)   słucham z uwagą,  
      b)   zgłaszam się do odpowiedzi, 
      c)   wyrażam swoje zdanie (mam prawo do błędu) 
3. odpowiedzi ustne (z ostatnich dwóch lekcji - obowiązuje Nacobezu w zeszycie);  
     prace pisemne: kartkówki, sprawdziany - obowiązuje Nacobezu w zeszycie, sprawdzian jest  
     obowiązkowy, nieobecni piszą po powrocie do szkoły, po lekcji lub na zajęciach koła  
     plastycznego; ocenę niedostateczną należy poprawić) 
4. gotowość do uczestniczenia w kulturze,  

a) wykazuję zaangażowanie podczas oglądania ekspozycji muzealnych i wystaw, 
zabytkowych obiektów, skansenów  

b) opowiadam o formie i treści dzieł sztuki, 
c) odpowiednio zachowuję się w galeriach, muzeach, skansenach podczas zwiedzania 

zabytków)  
5. korzystanie z informacji:  

a) gromadzę reprodukcje dzieł sztuki, zabytków (wydruki, zdjęcia, widokówki) i odpowiednio 
wklejam do zeszytu 

b) dokumentuję wystawy w muzeach i galeriach (recenzja, katalog, bilet) 
III. Każdą ocenę mogę poprawić. Zawsze mogę skorzystać z pomocy nauczyciela, 
      na zajęciach Koła Plastycznego. 
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Podpis Ucznia                                                                                data 
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Podpis Rodziców   

 
 

 
 
 



ocena Zakres opanowanych treści programowych  
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− postawa twórcza, poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna, w której 
wykorzystywana jest wiedza o plastyce, świadome posługiwanie się środkami 
artystycznego wyrazu;  

− wnikliwe interpretowanie różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki, wiedza o funkcjach 
sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w 
sztuce, zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia, 

−  kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach, rozszerzanie wiedzy poprzez 
korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, 

− bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze, żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce i 
wydarzeniami artystycznymi;  

− udział w wybranych konkursach i przeglądach plastycznych,  
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− bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych i umiejętności praktycznych, łączenie ich w 
wykonywanych różnorodnych, oryginalnych kompozycjach plastycznych, bardzo duża 
aktywność twórcza, dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w 
wykonywanych pracach; 

− interpretowanie treści dzieł, wiedza o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury 
dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, 

− aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych 
źródeł informacji, mediów,  

− bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze; 
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− przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych, praktycznych i teoretycznych 
ćwiczeń plastycznych, duża aktywność twórcza; 

−  interpretowanie niektórych wskazanych treści zawartych w dziełach, wiedza o funkcjach sztuki, 
dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce, 

−  kształtowanie estetyki otoczenia,  

− aktywne uczestnictwo w kulturze  
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− przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo prostych, 
schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych; 

− uproszczone wypowiedzi o funkcjach sztuki, dziedzinach plastyki, elementach struktury dzieł, 
środkach artystycznego wyrazu, stylach w sztuce,  

− świadomość potrzeby estetyki otoczenia, 

−  bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia,  

− mało aktywne uczestnictwo w kulturze  
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 − posługiwanie się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do 
codziennych sytuacji życiowych, wykonywanie schematycznych, znacznie uproszczonych 
prac plastycznych związanych z życiem codziennym; 

− skąpe wypowiedzi o plastyce,  

− bierne uczestnictwo w kulturze 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


