
 

 
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.  

Zajęcia artystyczne. Program autorski 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 

 Przez cały rok szkolny szczególnie aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz innych działaniach na terenie szkoły i poza nią 

związanych z przedmiotem sztuka. 

 Posiada wiedzę, umiejętności praktyczne, zamiłowania artystyczne przewyższające zakres pełnej realizacji programu, a tym samym 

podstaw programowych. 

 Pamięta nazwy miejsc, osoby twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne , podaje ich poprawną interpretacje i opis. 

 Wykazuje inicjatywę w poszerzaniu wiedzy i dzieli się zdobytymi informacjami z resztą klasy. 

 Wykonuje w sposób twórczy i oryginalnie interpretuje zadania plastyczne. 

 Prawidłowo i ze zrozumieniem posługuje się wprowadzonymi terminami plastycznymi bez względu na podejmowany temat. 

 Uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania projektów. 

 Śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać opinię na temat analizowanych dzieł. 

 Uczestniczy aktywnie przez cały rok  w dekorowaniu szkoły, konkursach plastycznych, teatralnych, lub jego prace są często eksponowane 

na wystawach. 

 zauważa złożone związki kulturowe plastyki z innymi dziedzinami sztuki, nauki, kultury. 

 Wykazuje postawę twórczą, aktywną, poszukującą. Wyróżnia się dojrzałością podejścia do nauki plastyki przewyższającą wymagania 

edukacyjne przewidziane dla młodzieży na tym etapie edukacyjnym. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:  

 Przez cały rok szkolny aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 

 Pamięta nazwy miejsc, osoby twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne, podaje ich poprawną interpretację i opis. 

 Wykazuje inicjatywę w poszerzaniu wiedzy i dzieli się zdobytymi informacjami z resztą klasy. 

 Wykazuje zdolności twórcze podczas realizowania zadanych ćwiczeń praktycznych oraz z wyjątkową starannością realizuje te ćwiczenia. 

 Prawidłowo i ze zrozumieniem posługuje się wprowadzonymi terminami plastycznymi bez względu na podejmowany temat. 

 Uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania projektów. 

 Uczestniczy  w dekorowaniu szkoły, konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych, lub jego prace są  eksponowane na wystawach. 

 Umiejętnie stosuje poznaną wiedzę do wykonywania oryginalnych zadań twórczych ( myślenie przekrojowe, analizowanie, wnioskowanie 

widoczne w realizowanych zadaniach teoretycznych i praktycznych) 

  Wykazuje  dużą twórczą aktywność i zaangażowanie w podejmowaną pracę 

 W pełni realizuje wymagania programowe oraz podstawę  programową 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

 Rozumie oraz potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości artystycznej. 

 Rozumie i potrafi używać do opisu dzieł sztuki i faktów artystycznych odpowiednich terminów plastycznych. 

 Rozumie związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami artystycznymi. 

 Potrafi poprawnie i starannie zrealizować zadane ćwiczenie plastyczne i muzyczne. 

 Uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania projektów. 

 Zbiera i kompletuje wiedze i materiał wizualny związany z zadanym tematem zajęć. 

 potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych materiałów wizualnych. 

 Przyswoił szerszy zakres praktycznych i teoretycznych treści programowych pozwalających na wykonywanie złożonych ćwiczeń 

praktycznych i teoretycznych, analizuje  poznawane  treści, przenosi wiedzę na inne dziedziny, zauważa związki wiedzy teoretycznej z 

praktycznym działaniem i życiem codziennym, kształtowaniem otoczenia; aktywność twórcza 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 

 Pamięta i rozumie najważniejsze fakty oraz cechy sztuki danego regionu, epoki i stylu, potrafi podać dowolne przykłady dzieł realizujących 

te cechy. 

 Rozumie związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami artystycznymi. 

 Posługuje się poprawnie terminami plastycznymi, rozumie treść poleceń i ćwiczeń praktycznych. 

 Realizuje zadane ćwiczenia praktyczne. 

 Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji dotyczącej wiedzy na temat sztuki. 

 Relacjonuje opinie innych na temat bieżących wydarzeni artystycznych. 

 Przyswoił wybrane umiejętności i treści nauczania wykorzystuje je w celu wykonania prostych zadań teoretycznych i ćwiczeń 

praktycznych o charakterze odtwórczym, stereotypowym i schematycznej formie. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 

 Pamięta i rozumie najważniejsze elementy charakteryzujące konkretne zjawisko, epokę, styl. 

 Rozumie podstawowe terminy plastyczne. 

 Realizuje podane ćwiczenia plastyczne niestarannie. 

 Lokalizuje omawiane fakty w czasie i miejscu, lecz nie potrafi podać konkretnych informacji i przyporządkować ich do materiałów 

wizualnych. 

 Nie uczestniczy w ćwiczeniach zespołowych, nie wykazuje się aktywnością w zbieraniu dodatkowych materiałów. 

 Przyswoił proste informacje, umiejętności i treści przydatne życiowo umożliwiające realizację zadań życia codziennego nawiązyjące do 

plastyki i kontynuację nauki na następnym stopniu edukacyjnym. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

 Nie spełnia w stopniu zadawalającym żadnego z punktu opisanych powyżej wymagań. 

 Poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na następnm etapie edukacyjnym. 

 


