
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA
Z PLASTYKI DLA KLAS IV , V, VI, VII

Przedmiotowy  system  oceniania  ma  na  celu  wspieranie  rozwoju  intelektualnego
i osobowościowego ucznia. Kryteria oceniania sformułowane są w oparciu o nową podstawę programową
oraz  program  nauczania  plastyki  w  klasach  4-7  szkoły  podstawowej  ,,Do  dzieła"  wyd.  Nowa Era.
Obowiązujący podręcznik do plastyki dla klas IV, V, VI, VII -  „Do dzieła!”  wyd. Nowa Era 

Klasa IV

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który w pełni przyswoił wiedzę i  umiejętności  objęte programem
nauczania plastyki  klasy IV, a ponadto:
- spełnienia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne,
- omawia rolę środków plastycznych zastosowanych w odtworzeniu fragmentu otoczenia na płaszczyźnie,
- twórczo posługuje się poszczególnymi środkami plastycznymi,
-wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,
- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów i różnych technik plastycznych,
- jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
-  poszerza wiedzę, wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych
- przygotowuje wartościowe, ciekawe prace na konkursy plastyczne,
- uczestniczy w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią,
- osiąga sukcesy na szczeblu szkolnym i wyższym, 
- wykonuje prace dodatkowe (np. przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych),
- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych
programem nauczania dla klasy IV, a ponadto:
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce,
- przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem  elementów języka
plastyki,
- wyjaśnia, co to jest dzieło sztuki,  omawia  reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych barw, konturu, 
- tworzy przestrzenną pracę plastyczną, wykorzystując różne przedmioty i tworzywa,
- stosuje różnorodne rodzaje linii i punktów w działaniach plastycznych z uwzględnieniem cech materiałów,
przedmiotów i zjawisk,
- tłumaczy, na czym polega kontrast w rysunku, różnicowanie linii i punktów w działaniach plastycznych, 
- klasyfikuje daną barwę do odpowiedniego rodzaju barw  i podaje sposoby ich otrzymywania, 
- wymienia i omawia cechy wytworów sztuki poznanej epoki,
- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną poznanej epoki, twórczo interpretując temat,
- jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, 
- estetycznie wykonuje prace, ćwiczenia w określonym czasie lub przed jego upływem,
- w sposób twórczy wykonuje  zadania artystyczne i plastyczne, 
- rozwija talent plastyczny, wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach,
wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych,
- wykonuje prace dodatkowe, 
- wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem,
- prawidłowo organizuje pracę,
-  wszystkie prace oddaje w terminie,
- zeszyt przedmiotowy bardzo starannie, 
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych



Ocenę dobrą (4)  otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym wiedzę i  umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie IV, a ponadto:
- poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, 
- wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu,
- określa rolę plastyki w najbliższym otoczeniu.
- określa, jakie przedmioty można nazwać dziełami sztuki,
- podaje przykłady zastosowania odmiennych rodzajów linii w rysunku,
- wyjaśnia, czym jest kontur, linia, plama, barwa,
- tworzy różne rodzaje plam, wyjaśnia, czym są barwy podstawowe, pochodne i dopełniające,
- podaje sposoby otrzymywania poszczególnych barw pochodnych.
- wymienia cechy wytworów sztuki poznanej epoki,
- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką danej epoki,
- jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, 
- wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem
- zabiera głos w dyskusji na tematy zaproponowane przez nauczyciela lub wykonywane prace plastyczne
przez siebie i kolegów,
- wykorzystuje wiadomości  w sytuacjach typowych, 
- właściwie wykonuje ćwiczenia objęte programem nauczania,
-  prace wykonuje starannie i estetycznie,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował  podstawową  wiedzę i umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie IV, a ponadto:
- wskazuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu,
- wymienia dziedziny sztuki, epoki, rodzaje i kierunki linii, 
- wie, co to  jest barwa,  kontur, plama, linia,
- rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne, ciepłe i zimne, 
- wymienia nazwy podstawowych technik malarskich,
- omawia  znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,
- nazywa podstawowe narzędzia rysunkowe,
- stara się planować swoją pracę,
- poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem, 
- nie dba o estetykę pracy, prace są wykonane niezbyt starannie,
- najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych,
- czasami ma trudności z zastosowaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy,
- sporadycznie  jest nieprzygotowany do lekcji,
- uczestniczy w zajęciach w stopniu zadawalającym,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi w miarę starannie,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę  dopuszczającą  (2)  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  na  poziomie  elementarnym  wiedzę  i
umiejętności zawarte w programie nauczania plastyki w klasie IV, a ponadto:
- próbuje wymienić podstawowe elementy abecadła plastycznego, dziedziny sztuki i epoki, 
- próbuje rozpoznać barwy podstawowe i pochodne, ciepłe i zimne pod kierunkiem nauczyciela,
- wymienianie nazw podstawowych pojęć i technik malarskich sprawia mu trudności,
-  nie  potrafi  planować  swojej pracy,  podejmuje  próbę  wykonania  pracy  plastycznej,  ale  nie  zawsze  ją
kończy,
- wykonuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności, rozwiązuje je z pomocą nauczyciela, 
- nie dba o estetykę pracy, najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych, 
- niechętnie wykonuje zlecane prace, a wykonane są nieestetyczne,
- ma spore luki w wiedzy, sporadycznie uczestniczy w pracy na lekcji,



- często nieprzygotowany do lekcji, nie wykazuje chęci  poprawienia ocen,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie,
- stara się utrzymać w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę  niedostateczną  (1) otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  wiedzy  i  umiejętności  zawartych  w
programie nauczania plastyki w klasie IV, a jego braki w wiedzy umiejętnościach i uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a ponadto:
- otrzymuje oceny niedostateczne z różnych form  sprawdzania wiedzy, 
-  nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela, 
 - nie przygotowuje się do zajęć, nie posiada wymaganych materiałów i narzędzi pracy, 
-  przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom, 
- brak zaangażowania i chęci do pracy, notoryczne nieprzygotowanie do zajęć,
- nie oddaje prac do oceny, nie wykazuje chęci  poprawienia ocen,
- nie uczestniczy w lekcji.
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
- nie przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych

Klasa V

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który w pełni przyswoił wiedzę i  umiejętności  objęte programem
nauczania plastyki  klasy V, a ponadto:
- spełnienia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- świadomie i ekspresyjnie posługuje się określoną techniką plastyczną, kompozycją oraz zestawem barw,
- wykonuje dodatkową pracę plastyczną zgodnie z instrukcją „Potrafię to zrobić!”,
- wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,
- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów i różnych technik plastycznych,
- jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- przygotowuje wartościowe, ciekawe prace na konkursy plastyczne,
- uczestniczy w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią,
-  wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych, poszerzanie wiedzy,
-  osiąga sukcesy na szczeblu szkolnym i wyższym, 
- wykonuje prace dodatkowe (np. przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych),
- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych
programem nauczania dla klasy V, a ponadto:
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce,
- przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem  elementów języka
plastyki,
- wyjaśnia funkcję faktury, kompozycji  jako środka wyrazu plastycznego,
- świadomie posługuje się terminami: kustosz, eksponat, konserwator zabytków,
- opisuje wybrane reprodukcje dzieł,
- podaje nazwiska znanych twórców polskich i zagranicznych,
- wyraża własne zdanie na temat dzieł sztuki,
- świadomie i ekspresyjnie posługuje się terminami: faktura, forma, kompozycja, kontrast,
- twórczo stosuje fakturę w działaniach plastycznych,
- tworzy przestrzenną pracę plastyczną, wykorzystując różne przedmioty i tworzywa,
- jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, 
- estetycznie wykonuje prace, ćwiczenia w określonym czasie lub przed jego upływem,
- w sposób twórczy wykonuje  zadania artystyczne i plastyczne, 
-  rozwija  talent  plastyczny,  wykazuje  się  zaangażowaniem  w  twórczych  działaniach,  wykonuje  prace
dodatkowe, 
- wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem,
- prawidłowo organizuje pracę,
- wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych,



 - wszystkie prace oddaje w terminie,
- zeszyt przedmiotowy bardzo starannie,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym wiedzę i  umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie V, a ponadto:
- poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, 
- określa rolę plastyki w najbliższym otoczeniu,
- posługuje się szkicem jako wstępnym etapem do właściwej pracy,
- charakteryzuje malarstwo jako dyscyplinę plastyczną,
- określa, jakie przedmioty można nazwać dziełami sztuki,
- wymienia charakterystyczne cechy rysunku jako dyscypliny plastycznej,
- określa rodzaj faktury i kompozycji w dziełach sztuki,
- wyjaśnia, co to jest faktura, forma, kompozycja, kontrast,
- wykonuje pracę z wykorzystaniem wybranej kompozycji, 
- stosuje różnorodne formy w działaniach plastycznych,
- odróżnia formę płaską od formy przestrzennej, 
- jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, 
- wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem
- zabiera głos w dyskusji na tematy zaproponowane przez nauczyciela lub wykonywane prace plastyczne
przez siebie i kolegów,
- wykorzystuje wiadomości  w sytuacjach typowych, 
- właściwie wykonuje ćwiczenia objęte programem nauczania,
- prace wykonuje starannie i estetycznie,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę dostateczną (3)  otrzymuje uczeń, który opanował  podstawową  wiedzę i umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie V, a ponadto:
- wskazuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu,
- wymienia charakterystyczne cechy rysunku jako dyscypliny plastycznej,
- wie, co to  jest faktura, forma, kompozycja, kontrast,
- tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,
 - rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki,
- próbuje użyć szkicu jako wstępnego etapu do właściwej pracy,
- używa właściwych przyborów malarskich do zadanego tematu,
-  stosuje  podstawowych  techniki  malarskie  w  pracach  plastycznych   po  wskazówkach  i  z  pomocą
nauczyciela,
- stara się planować swoją pracę,
- poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem, 
- nie dba o estetykę pracy, prace są wykonane niezbyt starannie,
- najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych,
- czasami ma trudności z zastosowaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy,
- sporadycznie  jest nieprzygotowany do lekcji,
- uczestniczy w zajęciach w stopniu zadawalającym,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi w miarę starannie,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę  dopuszczającą  (2) otrzymuje  uczeń,  który  opanował  na  poziomie  elementarnym  wiedzę  i
umiejętności zawarte w programie nauczania plastyki w klasie V, a ponadto:
- próbuje wymienić podstawowe elementy dzieła sztuki, 
- próbuje używać szkicu jako wstępu do pracy pod kierunkiem nauczyciela,
- wymienienie podstawowych pojęć takich jak: faktura, kompozycja,  faktura, forma sprawia mu trudności,



-  nie  potrafi  planować  swojej pracy,  podejmuje  próbę  wykonania  pracy  plastycznej,  ale  nie  zawsze  ją
kończy,
- wykonuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności, rozwiązuje je z pomocą nauczyciela, 
- nie dba o estetykę pracy, najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych, 
- niechętnie wykonuje zlecane prace, a wykonane są nieestetyczne,
- ma spore luki w wiedzy, sporadycznie uczestniczy w pracy na lekcji,
- często nieprzygotowany do lekcji, nie wykazuje chęci  poprawienia ocen,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie,
- stara się utrzymać w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę  niedostateczną  (1)  otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  wiedzy  i  umiejętności  zawartych  w
programie nauczania plastyki w klasie V, a jego braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a ponadto:
- otrzymuje oceny niedostateczne z różnych form  sprawdzania wiedzy, 
 - nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela, 
-  nie przygotowuje się do zajęć, nie posiada wymaganych materiałów i narzędzi pracy, 
- przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom, 
- brak zaangażowania i chęci do pracy, notoryczne nieprzygotowanie do zajęć,
- nie oddaje prac do oceny, nie wykazuje chęci  poprawienia ocen,
- nie uczestniczy w lekcji.
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
- nie przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych

Klasa VI

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który w pełni przyswoił wiedzę i  umiejętności  objęte programem
nauczania plastyki  klasy VI, a ponadto:
- spełnienia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- świadomie i ekspresyjnie posługuje się  określoną techniką plastyczną, kompozycją oraz zestawem barw,
- ocenia pod względem funkcjonalności obiekty architektoniczne oraz przestrzeń wokół nich,
- wyraża własne zdanie na temat analizowanego dzieła architektury,
- opisuje dzieło wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego,
- świadomie i ekspresyjnie posługuje wykonuje dodatkową pracę plastyczną zgodnie z instrukcją „Potrafię
to zrobić!”,
- wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,
- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów i różnych technik plastycznych,
- jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- przygotowuje wartościowe, ciekawe prace na konkursy plastyczne,
- uczestniczy w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią,
 - wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych, poszerza wiedzę,
-  osiąga sukcesy na szczeblu szkolnym i wyższym, 
- wykonuje prace dodatkowe (np. przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych),
- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych
programem nauczania dla klasy VI, a ponadto:
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce,
- przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem  elementów języka
plastyki,
- porównuje dwa różne dzieła rysunkowe, graficzne, rzeźbiarskie
- wyraża własne zdanie na temat analizowanego rysunku, 
- wyjaśnia, w jaki sposób powstaje odbitka w zależności od użytej techniki
- odpowiednio nazywa pracę graficzną, znając materiał, z którego wykonano matrycę
- opisuje dzieło plastyczne (graficzne, rzeźbiarskie, rysunkowe i architektury),
- wymienia przykłady zabytków i  rzeźb w swoim regionie,



- wyraża własne zdanie na temat analizowanego dzieła sztuki,
- świadomie i ekspresyjnie posługuje się terminami plastycznymi: światłocień, perspektywa, faktura, forma,
- tworzy przestrzenną pracę plastyczną, wykorzystując różne przedmioty i tworzywa,
- jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, 
- estetycznie wykonuje prace, ćwiczenia w określonym czasie lub przed jego upływem,
- w sposób twórczy wykonuje  zadania artystyczne i plastyczne, 
- rozwija talent plastyczny, wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, 
- wykonuje prace dodatkowe, wykonuje prace dodatkowe
- wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem,
- prawidłowo organizuje pracę,
- wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych,
 - wszystkie prace oddaje w terminie,
- zeszyt przedmiotowy bardzo starannie,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym wiedzę i  umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie VI, a ponadto:
- poprawnie posługuje się terminami plastycznymi: perspektywa, światłocień, faktura, forma,  
- posługuje się szkicem jako wstępnym etapem do właściwej pracy,
- podaje najważniejsze cechy wybranych perspektyw malarskich,
- wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy, 
- charakteryzuje malarstwo jako dyscyplinę plastyczną,
-  rozróżnia na przykładach tematyczne rodzaje malarstwa
- omawia poszczególne rodzaje rzeźby,
 - dokonuje podziału architektury ze względu na jej funkcje,
- omawia etapy tworzenia sztuki użytkowej,
- określa sposób przedstawienia rzeczywistości na obrazie: płaski lub przestrzenny
- rozpoznaje i  nazywa najbardziej znane  dzieła sztuki i polskie zabytki,
- wymienia charakterystyczne cechy rysunku jako dyscypliny plastycznej,
- stosuje różnorodne formy w działaniach plastycznych,
- jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, 
- wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem,
- zabiera głos w dyskusji na tematy zaproponowane przez nauczyciela lub wykonywane prace plastyczne
przez siebie i kolegów,
- wykorzystuje wiadomości  w sytuacjach typowych, 
- właściwie wykonuje ćwiczenia objęte programem nauczania,
- prace wykonuje starannie i estetycznie,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował  podstawową  wiedzę i umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie VI, a ponadto:
- wymienia najważniejsze  dziedziny sztuki,
- zna charakterystyczne cechy rysunku, grafiki, malarstwa, architektury i rzeźby jako dyscypliny plastycznej,
- zna pojęcia plastyczne: perspektywa, światłocień, faktura, forma,  
- wie, co to  jest oryginał, kopia, reprodukcja, sztuka użytkowa,
- tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,
 - rozpoznaje najbardziej znane dzieła sztuki,
- używa szkicu jako wstępnego etapu do właściwej pracy,
- używa właściwych przyborów malarskich do zadanego tematu,
-  stosuje  podstawowych  techniki  malarskie  w  pracach  plastycznych   po  wskazówkach  i  z  pomocą
nauczyciela,
- stara się planować swoją pracę,
- poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem, 



- nie dba o estetykę pracy, prace są wykonane niezbyt starannie,
- najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych,
- czasami ma trudności z zastosowaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy,
- sporadycznie  jest nieprzygotowany do lekcji,
- uczestniczy w zajęciach w stopniu zadawalającym,
- stosuje się do zasad organizacji pracy,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi w miarę starannie,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę  dopuszczającą  (2) otrzymuje  uczeń,  który  opanował  na  poziomie  elementarnym  wiedzę  i
umiejętności zawarte w programie nauczania plastyki w klasie VI, a ponadto:
- próbuje wymienić podstawowe elementy dzieła sztuki, 
- próbuje używać szkicu jako wstępu do pracy pod kierunkiem nauczyciela,
- wymienienie podstawowych pojęć takich jak: faktura, kompozycja,  faktura, forma sprawia mu trudności,
-  nie  potrafi  planować  swojej pracy,  podejmuje  próbę  wykonania  pracy  plastycznej,  ale  nie  zawsze  ją
kończy,
- wykonuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności, rozwiązuje je z pomocą nauczyciela, 
- nie dba o estetykę pracy, najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych, 
- niechętnie wykonuje zlecane prace, a wykonane są nieestetyczne,
- ma spore luki w wiedzy, sporadycznie uczestniczy w pracy na lekcji,
- stara się stosować do zasad organizacji pracy,
- często nie przygotowuje się do lekcji, 
- stara się utrzymać w porządku swój warsztat pracy,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę  niedostateczną  (1)  otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  wiedzy  i  umiejętności  zawartych  w
programie nauczania plastyki w klasie VI, a jego braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a ponadto:
- otrzymuje oceny niedostateczne z różnych form  sprawdzania wiedzy, 
-  nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela, 
 - nie przygotowuje się do zajęć, nie posiada wymaganych materiałów i narzędzi pracy, 
 - przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom, 
- brak zaangażowania i chęci do pracy, notoryczne nieprzygotowanie do zajęć,
- nie oddaje prac do oceny, nie wykazuje chęci  poprawienia ocen,
- nie uczestniczy w lekcji, nie stosuje się do zasad organizacji pracy, 
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
- nie przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych

Klasa VII
 
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który w pełni przyswoił wiedzę i  umiejętności  objęte programem
nauczania plastyki  klasy VII, a ponadto:
- spełnienia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- świadomie i ekspresyjnie posługuje się określoną techniką plastyczną, kompozycją oraz zestawem barw,
- wykonuje dodatkową pracę plastyczną zgodnie z instrukcją „Potrafię to zrobić”,
- wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,
- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów i różnych technik plastycznych,
- jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- przygotowuje wartościowe, ciekawe prace na konkursy plastyczne,
- uczestniczy w konkursach plastycznych na terenie szkoły i poza nią,
-  wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych, poszerzanie wiedzy,
-  osiąga sukcesy na szczeblu szkolnym i wyższym, 
- wykonuje prace dodatkowe (np. przygotowanie elementów dekoracji okolicznościowych),



-  tworzy  wypowiedź  wizualną  z  wykorzystaniem  technik  cyfrowych,  podejmując  próbę  samodzielnej  i
twórczej interpretacji zadania, 
- aktywnie uczestniczy w organizowaniu wydarzenia będącego finałem projektu,
- włącza się w organizację przedsięwzięć, ocenia efekty przeprowadzonego działania,
- wyjaśnia, na jakie potrzeby kulturowe odbiorców odpowiedzieli organizatorzy przedsięwzięcia.
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych
programem nauczania dla klasy VII, a ponadto:
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w praktyce,
- wykonuje  w wybranej  technice  plastycznej  pracę  inspirowaną  sztuką  oficjalną   i twórczością ludową,
podejmując próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania, 
- opisuje dzieło fotograficzne, podając tematykę, charakterystyczne środki wyrazu,
- wyjaśnia  znaczenie filmu, omawia jego elementy i środki,  nagrywa krótki film, 
- wyróżnia i omawia typy kompozycji kadru filmowego,
- tworzy wypowiedź we wskazanej technice plastycznej lub fotografię, podejmując próbę  samodzielnej  i
twórczej   interpretacji   zadania   wyjaśnia   terminy  związane z nurtami dadaizmu i surrealizmu,
- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki poszczególnych nurtów i wskazuje różnice między nimi,
- współorganizuje działania z zakresu happeningu i performance’u,
-  przedstawia  swoje  pomysły  na  projekt artystyczno-edukacyjny  i  aktywnie  uczestniczy  w opracowaniu
formuły projektu,
- jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, 
- estetycznie wykonuje prace, ćwiczenia w określonym czasie lub przed jego upływem,
w sposób twórczy wykonuje  zadania artystyczne i plastyczne, 
-  rozwija  talent  plastyczny,  wykazuje  się  zaangażowaniem  w  twórczych  działaniach,  wykonuje  prace
dodatkowe, 
- wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem,
- prawidłowo organizuje pracę,
- wykorzystuje wiadomości i umiejętności w zadaniach nietypowych,
- wszystkie prace oddaje w terminie,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi bardzo starannie,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym wiedzę i  umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie VII, a ponadto:
- poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, 
- posługuje się szkicem jako wstępnym etapem do właściwej pracy,
- omawia funkcję nowych mediów w sztuce, 
- rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy rysownika, malarza, rzeźbiarza, grafika, fotografika i filmowca,
- omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w poszczególnych technikach plastycznych,
- wymienia charakterystyczne cechy dzieła sztuki,
- dokonuje analizy i interpretacji dzieła sztuki z różnych epok,
- wyjaśnia, co to jest abstrakcja, portret, autoportret, happening, kompozycja,
- wykonuje pracę z wykorzystaniem wybranej kompozycji, 
- stosuje różnorodne formy w działaniach plastycznych,
- odróżnia formę płaską od formy przestrzennej, 
- jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, 
- wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem
- zabiera głos w dyskusji na tematy zaproponowane przez nauczyciela lub wykonywane prace plastyczne
przez siebie i kolegów,
- wykorzystuje wiadomości  w sytuacjach typowych, 
- właściwie wykonuje ćwiczenia objęte programem nauczania,
- prace wykonuje starannie i estetycznie,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych



Ocenę dostateczną (3)  otrzymuje uczeń, który opanował  podstawową  wiedzę i umiejętności zawarte w
programie nauczania plastyki w klasie VII, a ponadto:
- zna różne formy dzieł sztuki i różne dziedziny sztuki,
- wymienia podstawowe, charakterystyczne cechy dziedzin sztuki,
- zna twórców i przykłady dzieł sztuki z poszczególnych kierunków,
- wymienia przykładowe formy dzieł sztuki współczesnej,
- wskazuje różnice między sztuką profesjonalną, popularną i ludową,
- opowiada o sztuce ludowej i zna jej twórców, 
- stara się wykonać  w wybranej  technice  plastycznej  pracę  inspirowaną  sztuką  oficjalną   i twórczością
ludową korzystając ze wskazówek nauczyciela,
- sytuuje sztukę nowoczesną w czasie,
- wyjaśnia najważniejsze terminy związane z poznanymi nurtami,
- wie, co to jest fotografia i wymienia jej zastosowania,
- wie, co to  jest: dzieło sztuki, abstrakcja, portret, autoportret, happening, kompozycja, 
- wyjaśnia podstawowe terminy związane z filmem, omawia znaczenie film,
- wymienia środki wyrazu typowe dla filmu
- wyjaśnia, czym jest plan filmowy,
- tworzy wypowiedź wizualną w wybranej technice plastycznej lub nagrywa krótki film,  
- podaje najważniejsze terminy związane z nurtami sztuki współczesnej,
- wie, co wpływa na odbiór sztuki i jak należy omawiać dzieła z poszczególnych dziedzin sztuki,
- dokonuje  analizy dzieł sztuki z różnych okresów,
- używa szkicu jako wstępnego etapu do właściwej pracy,
- używa właściwych przyborów malarskich do zadanego tematu,
-  stosuje  podstawowych  techniki  malarskie  w  pracach  plastycznych   po  wskazówkach  i  z  pomocą
nauczyciela,
- stara się planować swoją pracę,
- poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością i zaangażowaniem, ,
- nie dba o estetykę pracy, prace są wykonane niezbyt starannie,
- najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych,
- czasami ma trudności z zastosowaniem wiedzy teoretycznej podczas wykonywania pracy,
- sporadycznie  jest nieprzygotowany do lekcji,
- uczestniczy w zajęciach w stopniu zadawalającym,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi w miarę starannie,
- stara się utrzymać w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych
Ocenę  dopuszczającą  (2) otrzymuje  uczeń,  który  opanował  na  poziomie  elementarnym  wiedzę  i
umiejętności zawarte w programie nauczania plastyki w klasie VII, a ponadto:
- próbuje wymienić podstawowe elementy dzieła sztuki, by dokonać jego pobieżnej analizy, 
- próbuje używać szkicu jako wstępu do pracy pod kierunkiem nauczyciela,
- zna  podstawowe terminy plastyczne takie jak: dzieło sztuki, portret, autoportret, happening, kompozycja, 
- wie, co to jest fotografia i stara się wymienić jej zastosowania,
- zna podstawowe terminy: film, plan filmowy, podejmuje próbę omówienia znaczenia filmu,
- podejmuje próbę stworzenia wypowiedzi wizualnej w wybranej technice plastycznej lub nagrać krótki film
przy pomocy nauczyciela, kolegi,
-  nie  potrafi  planować  swojej pracy,  podejmuje  próbę  wykonania  pracy  plastycznej,  ale  nie  zawsze  ją
kończy,
- wykonuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności, rozwiązuje je z pomocą nauczyciela, 
- nie dba o estetykę pracy, najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych, 
- niechętnie wykonuje zlecane prace, a wykonane są nieestetyczne,
- ma spore luki w wiedzy, sporadycznie uczestniczy w pracy na lekcji,
- często nieprzygotowany do lekcji, nie wykazuje chęci  poprawienia ocen,
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie,
- stara się utrzymać w porządku swój warsztat pracy,
- przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych



Ocenę  niedostateczną  (1) otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  wiedzy  i  umiejętności  zawartych  w
programie nauczania plastyki w klasie VII, a jego braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a ponadto:
- otrzymuje oceny niedostateczne z różnych form  sprawdzania wiedzy, 
-  nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela, 
-  nie przygotowuje się do zajęć, nie posiada wymaganych materiałów i narzędzi pracy, 
 - przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom, 
- brak zaangażowania i chęci do pracy, notoryczne nieprzygotowanie do zajęć,
- nie oddaje prac do oceny, nie wykazuje chęci  poprawienia ocen,
- nie uczestniczy w lekcji.
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
-nie  przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych.


