
II ETAP EDUKACYJNY: Klasy IV-VII 
Plastyka 

 

Wymagania ogólne 

1. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań 
twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. 

2. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w 
działaniach indywidualnych i zespołowych. 

3. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej 
narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 

 

Wymagania szczegółowe 

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań 
twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury 
dzieła. Uczeń:  

1. wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, 
grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, 
sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); 
rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i 
style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi 
artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, 
performance, asamblaż; sztuka nowych mediów; 

2. rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych 
(odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); 
tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni 
(kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i 
dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów 
kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i 
kontrast form; 

3. klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: 
gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura 
barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych 
kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje 
działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające 
problematykę barwy; 

4. charakteryzuje i rozróżnia sposoby uzyskania iluzji przestrzeni w 
kompozycjach płaskich; rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: 
rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna); 
rozpoznaje i świadomie stosuje światłocień, jako sposób uzyskania iluzji 
przestrzeni; podejmuje działania kreatywne z wyobraźni i z natury, 
skoncentrowane wokół problematyki iluzji przestrzeni; 



5. charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, 
faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych 
(kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury); 

6. rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, 
autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, 
historyczna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w 
rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, rozumie, 
czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z wyobraźni i z 
natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów w sztuce, 
stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, 
fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż). 

 

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w 
działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:  

1. w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i 
zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych 
klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury; 

2. wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także 
płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, 
maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji 
z innymi przedmiotami); 

3. modeluje bryły i reliefy, konstruuje samodzielnie małe rzeźbiarskie formy 
przestrzenne i bryły architektoniczne, a większe projekty realizuje we 
współpracy z innymi; tworzy aranżacje przestrzenne z gotowych elementów 
stosując układy kompozycyjne właściwe dla uzyskania zamierzonego wyrazu; 

4. projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje 
przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole; 
umiejętności te wykorzystuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, np. powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt; 

5. podejmuje próby integracji sztuk tworząc zespołowo teatr plastyczny 
(animacja form plastycznych w przestrzeni plus światło i dźwięk ) oraz 
realizując inne rodzaje kreacji z pogranicza plastyki i pokrewnych dziedzin jak 
pantomima, taniec, film animowany; 

6. stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, 
rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z 
wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych); 

7. podejmuje działania z zakresu estetycznego kształtowania otoczenia; 
projektuje i realizuje formy dekoracyjne, podnoszące estetykę otoczenia 
(wykorzystuje elementy gotowe, aranżując własny pokój, np. projektując 
nakrycie stołu na uroczystość rodzinną z wykorzystaniem m.in. dekoracji 
kwiatowej; uwzględnia zasady estetyki podawania potraw). 

 
 



III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego 
i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:  

1. zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła 
architektury (historycznej i współczesnej); 

2. zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”; 
3. rozumie znaczenie twórczości ludowej; rozróżnia różne jej formy; zna pojęcia sztuka 

ludowa i etnografia; 
4. wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w 

Polsce, wskazuje ich twórców; 
5. rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów; 
6. rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu 

w sztuce; 
7. wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na 

świecie; 
8. zna i stosuje zasady prezentacji i upowszechniania dzieł zgodnie z prawem i etyką. 

 

Ogólne zasady pracy na lekcjach plastyki 
 
Ustalając ocenę z plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany 
przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki przedmiotu. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa 
wobec przedmiotu. Składają się na nią: 
- aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
- przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, 
- przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, 
- efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także 
zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich 
zakończeniu, 
- udział w konkursach plastycznych, 
- uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (koło plastyczne), 
- wykonywanie dodatkowych, nieobowiązkowych prac plastycznych, 
- przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na 
podstawie różnych źródeł. 
Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy różnych aspektów jego aktywności, 
najważniejsza jednak jest działalność plastyczna i to ona stanowi podstawowy 
wyróżnik tych zajęć. 
 
Wymagania na poszczególne oceny: 
Ocena dopuszczająca 
Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w 
programie nauczania stanowi podstawę do wystawienia oceny dopuszczającej. Dziecko 
powinno rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o 
niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia 
pracy. 
Ocena dostateczna 



Uczeń, który w stopniu średnim opanuje materiał objęty programem nauczania (braki w 
wiadomościach o charakterze szczegółowym), otrzymuje ocenę dostateczną. 
Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywać zadania plastyczne o niewielkim stopniu 
trudności, poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy. 
Ocena dobra 
Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy teoretycznej oraz jego 
aktywne uczestnictwo w zajęciach stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej. Dziecko 
powinno samodzielne rozwiązywać zadania teoretyczne, odpowiednio posługiwać się 
przyborami i narzędziami oraz wykonywać prace plastyczne poprawne pod względem 
technicznym i estetycznym. 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i 
umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych, otrzymuje stopień bardzo 
dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas 
których przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje również z powodzeniem 
wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną 
techniką plastyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach 
plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje 
gazetki szkolne). 
Ocena celująca 
Uczeń, który przejawia szczególne zainteresowania plastyką (przynosi prace dodatkowe, 
przygotowuje prezentacje i pomoce dydaktyczne, uczęszcza na koło plastyczne, bierze udział 
w konkursach plastycznych) oraz posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 
wymagania określone w programie nauczania, może uzyskać stopień celujący. 
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