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Wymagania edukacyjne z plastyki 

Klasy IV - VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi 

Marcin Paprota 

 

Każdy uczeń na pierwszej lekcji plastyki zostaje zapoznany z następującymi 

wymaganiami:  
JESTEŚ KOWALEM SWEGO LOSU 

 

1. Sprawdziany, kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli byłeś   

     nieobecny omów z nauczycielem sposób zaliczenia materiału. Masz na to   

     tydzień.  

2.  Jeśli byłeś nieobecny, powinieneś zapoznać się z omawianym materiałem  

     i uzupełnić notatki.    

3.  Za brak przygotowania do zajęć otrzymujesz ocenę niedostateczną.  

4. Za aktywność na zajęciach oraz za zadania domowe otrzymujesz oceny w 

zależności od twojego wkładu i wysiłku, jaki włożyłeś w wykonanie pracy 

plastycznej.  

 5. Każda Twoja wykonana praca zostanie oceniona: kryteria oceny to – estetyka, 

zgodność z tematem, pomysłowość, wysiłek włożony w wykonanie pracy.  

 

 Ponadto odpowiedzi ustne uczniów obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.  

 Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, czy też 

odpowiedzi w ciągu jednego tygodnia.  

 Prace klasowe obejmujące większy zakres materiału zapowiadane będą z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe – P (na ocenę 2,3) Wymagania ponadpodstawowe – PP  

(na ocenę 4,5) 

 

Wiadomości 

 

- wykazuje dostateczną (minimalną) wiedzę 

z zakresu historii sztuki,  

- zna niektóre pojęcia plastyczne niezbędne 

do prowadzenia rozmów o plastyce,  

- zna i potrafi wymienić niektórych autorów 

lub dzieła sztuki,  

 

- wykazuje wiedzę z zakresu historii sztuki,  

- zna pojęcia plastyczne niezbędne do 

prowadzenia rozmów o plastyce,  

- zna i potrafi rozpoznać autora lub dzieło 

sztuki, 

 

Umiejętności 

 

- poprawnie posługuje się przyborami i 

narzędziami malarskimi (w minimalnym 

stopniu),  

- wykonuje prace z uchybieniami 

- sprawnie operuje wybraną techniką 

plastyczną , 

- poprawnie posługuje się przyborami i 

narzędziami malarskimi , 
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technicznymi i estetycznymi (prace 

niestaranne),  

- przy pomocy nauczyciela poddaje 

interpretacji wybrane rzeczy, zjawiska 

znanymi środkami wyrazu,   

 

- wykonuje prace zgodne z tematem, 

oryginalnie i pomysłowo,  

- poddaje indywidualnej interpretacji 

wybrane rzeczy, zjawiska znanymi środkami 

wyrazu,   

 

 

Organizacja pracy i zaangażowanie 

 

- stosuje zasady organizacji pracy 

indywidualnej oraz grupowej (wykazuje 

trudności),  

- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, 

musi być kierowany,   

 

- dobra organizacja pracy indywidualnej oraz 

grupowej,  

- sprawność i samodzielność w 

wykonywaniu zadań,  

- otwartość na ekspresję słowną, plastyczną, 

muzyczną i ruchową oraz jej zintegrowane 

formy, 

 

Zeszyt przedmiotowy 

 

-  prowadzony niesystematycznie,  

- uchybienia w estetyce (mało czytelny).  

 

- kompletny,  

- systematyczny,  

- estetyczny. 

 

 

Ocena celująca : 

 

- opanowuje wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,  

- twórczo rozwija własne uzdolnienia plastyczne,  

- wzorowa organizacja i współpraca,  

- stosuje rozwiązania nietypowe,  

- własna nowatorska forma prowadzenia zeszytów przedmiotowych, 

 

- bierze udział w konkursach plastycznych, 

 

Ocena niedostateczna : 

- nie opanował wiadomości,  

- nie potrafi organizować sobie pracy, 

- nie wykonuje żadnych prac,  

- lekceważy powierzone mu zadania,  

- brak zeszytów przedmiotowych. 

 

 

 Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden 

stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen 

cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

 

 

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

a. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  
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b. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

c. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

d. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

e. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym - 

konsultacji indywidualnych. 

 


