
KLASA VI  

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w 

niewielkim zakresie, –wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem, –nie potrafi 

współpracować w zespole, –posługuje się tylko podstawowymi narzędziami i technikami 

plastycznymi.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował treści programu na poziomie 

podstawowym, wykazuje się małą aktywnością podczas lekcji, czasami jest nieprzygotowany 

do zajęć, wykonuje ćwiczenia plastyczne zgodne z tematem, ale mało staranne, posługuje się 

technikami plastycznymi, w tym graficznymi programami komputerowymi i fotografią we 

własnych działaniach plastycznych w zakresie podstawowym, posługuje się terminologią 

plastyczną na poziomie podstawowym, wykazuje trudności we współpracy podczas działań 

zespołowych, opanował umiejętności opisu dzieła sztuki w stopniu podstawowym. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: przyswoił wiadomości objęte programem, w skupieniu 

uczestniczy w zajęciach, zadawalająco posługuje się technikami plastycznymi, poprawnie 

wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadawalająco posługuje się terminologią plastyczną, potrafi 

wykorzystać graficzne programy komputerowe i fotografie we własnych działaniach 

plastycznych, umie opisać dzieło sztuki, potrafi współpracować przy realizacji działań 

zespołowych. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiedzę i umiejętność w pełnym 

zakresie określonym programem, posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy 

twórczej, starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, biegle posługuje się technikami 

plastycznymi, umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną, używa graficznych 

programów komputerowych i fotografii we własnych działaniach plastycznych, wykonuje 

opis dzieła sztuki, organizuje pracę poszczególnych osób w zadaniach zespołowych, 

wykonuje zadania ponadprogramowe po zachęceniu przez nauczyciela, samodzielnie 

zdobywa wiedzę z wykorzystaniem różnych mediów, aktywnie pracuje podczas lekcji, 

przygotowuje się do zajęć. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej 

programem nauczania, twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych działaniach, 

bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną, wykazuje zainteresowanie sztuką, 

wykazuje się wysokim poziom umiejętności plastycznych, pracuje systematycznie, zawsze 

jest przygotowany i aktywny na lekcjach, współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera 

podczas wykonywania zadań zespołowych, wykonuje dodatkowe zadania z własnej 

inicjatywy, uczestniczy w konkursach plastycznych, sprawnie i twórczo posługuje się 

narzędziami nowych mediów (fotografią, komputerowymi programami graficznymi) we 

własnych działaniach artystycznych. 

Warunki i sposób poprawy oceny cząstkowej: 

* Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną za brak pracy, jeżeli je dostarczy w terminie do 

dwóch tygodni od daty zapowiedzianej przez nauczyciela. 

* Nie ma poprawy ocen cząstkowych za prace plastyczne wykonywane w szkole, ponieważ 

uczniowie otrzymują oceny za pracę na lekcji. 



* Ocenę niedostateczną z odpowiedzi lub kartkówki może uczeń poprawić, jeżeli zgłosi chęć 

poprawy w ciągu tygodnia od podania oceny przez nauczyciela. Termin poprawy ustala 

nauczyciel i informuje ucznia. 

* Nauczyciel nie ocenia zdolności ucznia, lecz jego zaangażowanie i wkład w pracę na lekcji. 

* Prace plastyczne nauczyciel oddaje uczniom w dniu oceny. Część prac jest zostawiana w 

szkole na wystawy i konkursy, za zgodą ucznia. 

* Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć , lecz musi to zgłosić 

nauczycielowi na początku lekcji. 




