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Ocena dostateczna- uczeń spełnia co najmniej w 75% wymagania P 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE (P) 

 

Uczeń: 

1.   Rozumie i stosuje w praktyce terminologię z zakresu teorii plastyki i historii sztuki. 

2.   Słucha i uważa w czasie lekcji. 

3.   Stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

4.   Rozumie proste teksty, potrafi odpowiedzieć na podstawowe pytania. 

5.   Tworzy zrozumiałe dla innych wypowiedzi ustne i pisemne. Stosuje zasady ortografii. 

6.   Pisze czytelnie, dba o estetykę. 

7.   Prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

8.   Wykonuje obowiązkowe prace domowe. 

9.   Stosuje pojęcie kompozycja w pracach plastycznych. 

10.  Projektuje płaskie układy kompozycyjne, łączy napisy z elementami graficznymi. 

11.  Ilustruje treści realne i fantastyczne za pomocą plam barwnych i linii, świadomie planuje  

       oraz    komponuje swoje prace plastyczne.  

12.  Wie jak posługiwać się ołówkiem w poszczególnych fazach rysunku. 

       Rysuje kształty przedmiotów. Stosuje wymiary, proporcje, odległości między przedmiotami.   

13.  Zna zasady rysunku perspektywicznego i etapy jego tworzenia. Pojęcie perspektywy 

       i metody przedstawiania przedmiotów trójwymiarowych na płaszczyźnie. 

14.  Poprawnie rysuje sylwetkę postaci, obserwuje i rysuje z natury, swobodnie operuje kreską.   

15.  Łączy w pracy plastycznej elementy rysunkowe i malarskie. 

16.  Posługuje się terminami rzeźba i płaskorzeźba, zna warsztat rzeźbiarza, potrafi lepić 

        i rzeźbić przedmioty o prostych kształtach.  

17.  Zna podstawowe fakty z historii największych muzeów światowych, wymienia kilka  

       dzieł znajdujących się w tych  muzeach. 

18.  Zna narzędzia do malowania i rysowania, farby i powierzchnie malarskie. Rozpoznaje 

        i rysuje różne rodzaje linii, dostrzega różnorodność kształtów przedmiotów.  

19.  Potrafi wyrazić uczucia i nastroje barwami. 

20.  Ilustruje za pomocą kresek różne rodzaje faktur. Wie jak przedstawić różne faktury. 

21.  Zna historię litery i jej budowę, określa zastosowanie litery w życiu codziennym. 

22.  Rozumie znaczenie znaku plastycznego, jego funkcje, zasady budowania.  

       Projektuje proste  znaki  informacyjne. 

23.  Rozpoznaje elementy śląskiego stroju ludowego, rysuje postać z elementami śląskiego 

       stroju ludowego. 

24.  Zna i stosuje pojęcia barwa i jej nasycenie, jasność i temperatura barwy. 

      Gama barwna, barwy  kontrastowe i dopełniające. Plama barwna ostra i miękka.  

25.  Projektuje proste stroje, zna zasady projektowania z uwzględnieniem proporcji postaci. 

26.  Zna pojecie grafika, potrafi wymienić różne techniki graficzne wykonuje prace  

       w prostych technikach graficznych. 

 

 

Ocena dopuszczająca- uczeń spełnia co najmniej w 50% wymagania P; braki w wiadomościach i 

umiejętnościach nie uniemożliwiają mu dalszej nauki na poziomie podstawowym. 

 

 

 



WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ( PP) 

 

Uczeń: 

1.   Posługuje się terminologią z zakresu teorii plastyki i historii sztuki. 

2.   Samodzielnie realizuje zadania plastyczne o wyższym  stopniu trudności. 

3.   Posługuje się bogatym słownictwem, tworzy poprawne formy wypowiedzi pisemnej. 

4.   Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

5.   Poprawnie wykonuje zadania domowe, pisze estetycznie. 

6.   Zawsze ma świadomość celu własnych działań, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami. 

7.   Starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

8 .  Stosuje walor w pracy plastycznej. 

9.   Zna lokalnych twórców ludowych. 

10. Wykorzystuje pełnię wiedzy o barwie. 

11. Kreuje własne wzorce estetyczne. 

13. Dobiera odpowiednie narzędzia do realizacji pracy. 

14. Prezentuje informacje o technikach malarskich. 

15. Buduje poprawnie kompozycje plastyczne. 

16. W sposób twórczy rozwiązuje zadania. 

18. Uwzględnia światło, jego natężenie i kierunek w swoich pracach. 

19. Określa rodzaj faktury w różnych dziełach plastycznych. 

20. Oddaje nastrój utworu literackiego w pracy plastycznej. 

22. Rozwija własne zainteresowania sztuką. 

23. Wypowiada się na temat architektury. 

24. Omawia, jakie funkcje pełnią spotykane przez niego rzeźby. 

25. Wyjaśnia istotę właściwego połączenia treści i formy znaku plastycznego. 

26. Wyjaśnia potrzebę ochrony narodowych skarbów kultury. 

27. Wykonuje monotypie. 

28. Uczestniczy w konkursach plastycznych. 

 

Ocena dobra- uczeń spełnia 100% wymagań P i co najmniej w 50% wymagania PP 

Ocena bardzo dobra- uczeń spełnia 100% wymagań P i co najmniej 75% wymagania PP 

Ocena celująca- uczeń spełnia 100% wymagań P i 100% wymagań PP 

 

Uczeń: 

1.  Proponuje oryginalne rozwiązania i dojrzałość myślenia. 

2.  Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 

3.  Tworzy dodatkowe prace o dużym stopniu trudności. 


