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Alberta  Einsteina:  Wyobraźnia  jest  ważniejsza  niż  wiedza.  Nasza

wiedza jest zawsze ograniczona, podczas gdy wyobraźnią ogarniamy cały

świat.

Przy ocenianiu ucznia z zajęć plastycznych brane są pod uwagę indywidualne
predyspozycje  dziecka,  jego  zaangażowanie  w  rozwiązywanie  problemów,
indywidualne podejście do wykonania pracy,  znajomość technik i  odpowiednie
wykorzystywanie ich, jak i również znajomość wiadomości z teorii historii sztuki.
Uczeń  jest zobowiązany wykonać pracę na miarę swoich możliwości

1. Ocenianie jako analizowanie poziomu umiejętności ucznia

Obszary podlegające 
ocenie, przedmiot 
ocenianych umiejętności

Umiejętności
Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

przygotowanie ucznia 
do zajęć (przygotowanie
odpowiednich materiałów
plastycznych, 
opanowanie wiedzy, 
wyszukanie informacji, 
wykonanie ćwiczeń i 
zadań wstępnych)

– przygotowanie 
podstawowych 
materiałów 
umożliwiających 
wykonanie prostego 
ćwiczenia
– wyszukanie prostych 
informacji 
umożliwiających udział w
lekcji i przygotowujących 
do realizacji ćwiczeń
– wykonanie zadania 
domowego w 
uproszczonej formie

– przygotowanie 
ciekawych materiałów 
umożliwiających 
wykonanie oryginalnego 
ćwiczenia
– wyszukanie bogatych 
informacji z różnych 
źródeł umożliwiających 
aktywny udział w lekcji, 
bardzo dobrze 
przygotowujących do 
realizacji ćwiczeń 
– wykonanie zadania 
domowego w 
rozbudowanej formie

postawa i zachowanie 
na zajęciach, podczas 
oglądania wystaw, 
zwiedzania zabytków 
i skansenów (kultura 
osobista w trakcie zajęć, 
wykonywanie poleceń, 
przestrzeganie zasad 

– spełnianie 
podstawowych poleceń, 
poprawne, odpowiednie 
zachowanie na zajęciach,
znajomość 
podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas 
wykonywania prac, 

– spełnianie wszystkich 
poleceń, bardzo dobre 
zachowanie na zajęciach,
znajomość wielu zasad 
bezpieczeństwa podczas 
wykonywania prac, 
związanych ze 
stosowanymi materiałami



bezpieczeństwa podczas 
używania odpowiednich 
materiałów i narzędzi 
plastycznych, właściwa 
współpraca z innymi 
uczniami podczas 
wykonywania zadań 
grupowych, odpowiednie 
zachowanie w galeriach, 
muzeach, skansenach 
podczas zwiedzania 
zabytków

związanych ze 
stosowanymi materiałami
i narzędziami 
plastycznymi 
– podejmowanie 
częściowej współpracy z 
innymi uczniami podczas 
wykonywania zadań 
grupowych
– spełnianie 
podstawowych zasad 
zachowania w galeriach, 
muzeach, skansenach, 
podczas zwiedzania 
zabytków

i narzędziami 
plastycznymi
– podejmowanie, pełnej, 
różnorodnej współpracy 
z innymi uczniami 
podczas wykonywania 
zadań grupowych
– bardzo kulturalne 
zachowanie w galeriach, 
muzeach, skansenach, 
podczas zwiedzania 
zabytków

realizacja prac 
plastycznych, ze 
szczególnym zwróceniem
uwagi na zaangażowanie 
pomysłowość, 
obiektywne ocenianie 
walorów artystycznych 
tworzonych kompozycji 
(zgodność pracy 
z tematem, celowość 
zastosowania środków 
artystycznego wyrazu, 
techniki plastycznej)

– tworzenie prostych, 
schematycznych 
kompozycji plastycznych,
w luźny sposób 
związanych z tematem
– przypadkowy dobór 
środków wyrazu 
artystycznego, 
wykorzystywanie 
niektórych możliwości 
techniki wykonania pracy

– tworzenie ciekawych 
oryginalnych kompozycji,
w pełni oddających 
zadany temat, nietypowo
ujmujących temat
– celowy dobór środków 
artystycznego wyrazu w 
pracy plastycznej, 
wykorzystanie 
różnorodnych możliwości 
techniki

wiedza o środkach 
artystycznego wyrazu, 
elementy wiedzy o 
dziedzinach sztuki i 
wybranych 
zagadnieniach z 
dziedzictwa kulturowego 
kręgu 
śródziemnomorskiego, 
omawianie i 
interpretowanie formy i 
przekazu dzieł, 
wykonanie prac, 
wypowiedzi

– wyrywkowa wiedza 
o specyfice, 
zastosowaniu środków 
artystycznego wyrazu, 
znajomość 
podstawowych zagadnień
dotyczących dziedzin 
plastyki i rodzajów dzieł
– częściowa znajomość 
niektórych zagadnień 
z dziedzictwa 
kulturowego kręgu 
śródziemnomorskiego
– omawianie i 
interpretowanie 
niektórych zagadnień 
odnoszących się do 
formy dzieła, niektórych 
treści, przekazu dzieł

– pełna wiedza o 
specyfice, zastosowaniu 
środków artystycznego 
wyrazu, znajomość wielu 
zagadnień dotyczących 
dziedzin plastyki 
i rodzajów dzieł 
– dobra znajomość 
wybranych zagadnień z 
dziedzictwa kulturowego 
kręgu 
śródziemnomorskiego
– omawianie i 
interpretowanie 
różnorodnych zagadnień 
odnoszących się do 
formy dzieła, niesionych 
przez nie różnych treści, 
przekazu dzieła 

aktywność artystyczna
jako twórcza postawa, 
odwaga, oryginalność 
myślenia podczas 
planowania i realizacji 
happeningów, akcji 
plastycznych

– stosowanie 
uproszczonych dosyć 
typowych rozwiązań, 
mało oryginalnych 
pomysłów w celu 
obmyślenia i realizacji 
happeningu, akcji 

– kreatywność, odwaga, 
oryginalność myślenia 
podczas planowania i 
realizacji happeningów, 
akcji plastycznych i 
innych działań 
obejmujących nowe, 



plastycznej współczesne dzieła 
sztuki, szukanie 
różnorodnych rozwiązań 

gotowość do 
uczestniczenia w 
kulturze, sposób 
oglądania ekspozycji 
muzealnych i wystaw, 
analizowanie formy 
i treści dzieł sztuki, 
zwiedzanie zabytkowych 
obiektów, skansenów

– bierne uczestniczenie 
w wydarzeniach 
kulturalnych, oglądanie 
wystaw bez 
zaangażowania i 
uważnego analizowania i 
interpretowania ich formy
i treści
– zwiedzanie zabytków 
bez zauważania wielu 
istotnych elementów 
dotyczących stylu, formy,
charakterystycznych 
fragmentów, 
znajdujących się tam 
dzieł sztuki
– mało aktywny udział w 
zajęciach dotyczących 
tradycji regionalnych 
w skansenach

– aktywny udział 
w wydarzeniach 
kulturalnych, 
wykazywanie 
zainteresowania 
i przygotowania do 
oglądania wystaw, 
wnikliwe analizowanie i 
interpretowanie ich 
formy oraz treści
– uważne zwiedzanie 
zabytków, obserwowanie 
różnorodnych istotnych 
elementów dotyczących 
stylu, formy, wielu 
charakterystycznych 
fragmentów budowli, 
dzieł sztuki znajdujących 
się w zabytkach
– aktywność, 
zaangażowanie podczas 
zajęć dotyczących 
tradycji regionalnych w 
skansenach

2. Ocenianie poziomu opanowania treści programowych

Zakres opanowanych treści programowych
Ocena niedostateczna poziom opanowanych treści nie 

umożliwia podjęcia nauki na 
następnym etapie edukacyjnym, 
nieuczestniczenie w kulturze

Ocena dopuszczająca ( treści 
konieczne)

przyswojenie treści dotyczących 
plastyki, nabycie umiejętności 
umożliwiających realizację zadań życia
codziennego dotyczących 
posługiwania się językiem plastyki w 
zakresie elementarnym, odnoszącym 
się do codziennych sytuacji życiowych,
wykonywania schematycznych, 
znacznie uproszczonych prac 
plastycznych związanych z życiem 
codziennym, niekształtowanie estetyki
otoczenia, skąpe wypowiedzi o 
plastyce, bierne uczestnictwo 
w kulturze

Ocena dostateczna ( treści 
podstawowe)

przyswojenie podstawowych treści 
umożliwiających realizowanie bardzo 
prostych, schematycznych, 
stereotypowych kompozycji 
plastycznych, uproszczone wypowiedzi
o sztuce, świadomość potrzeby 



estetyki otoczenia, bierny stosunek do
kształtowania estetyki otoczenia, mało
aktywne uczestnictwo w kulturze

Ocena dobra (treści rozszerzone) przyswojenie treści umożliwiających 
tworzenie złożonych praktycznych i 
teoretycznych ćwiczeń plastycznych, 
duża aktywność twórcza, analizowanie
niektórych wskazanych treści 
zawartych w dziełach, przenoszenie 
wiedzy o plastyce na inne dziedziny 
życia, m.in. kształtowanie estetyki 
otoczenia, aktywne uczestnictwo w 
kulturze

Ocena bardzo dobra (treści 
dopełniające,
pełna realizacja wymagań 
programowych i podstawy 
programowej)

bardzo dobre przyswojenie treści 
teoretycznych umiejętności 
praktycznych, wykonywanie 
różnorodnych, oryginalnych 
kompozycji plastycznych, bardzo duża 
aktywność twórcza, dobre 
posługiwanie się środkami wyrazu 
artystycznego w wykonywanych 
pracach, wnikliwe analizowanie treści 
dzieł, znajdowanie licznych powiązań 
między plastyką a innymi dziedzinami 
życia, aktywne wpływanie na estetykę 
otoczenia, rozszerzanie wiedzy 
poprzez korzystanie z różnych źródeł 
informacji, mediów, bardzo aktywne 
uczestnictwo w kulturze

Ocena celująca wiedza i umiejętności plastyczne na 
najwyższym poziomie wymagań 
programowych, postawa twórcza, 
poszukująca, samodzielna, oryginalna 
twórczość plastyczna, świadome 
posługiwanie się środkami 
artystycznego wyrazu w 
podejmowanych pracach, 
analizowanie różnorodnych treści 
zawartych w dziełach sztuki, 
zauważanie różnorodnych powiązań 
plastyki z innymi dziedzinami życia, 
kształtowanie estetyki otoczenia w 
różnorodnych formach, rozszerzanie 
wiedzy poprzez korzystanie z różnych 
źródeł informacji, mediów, 
wykraczające poza program, bardzo 
aktywne uczestnictwo w kulturze, 
żywe zainteresowanie zjawiskami w 
sztuce i wydarzeniami artystycznymi



II. Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych

A. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Tworzenie różnorodnych kompozycji i ćwiczeń plastycznych jako forma osobistej
wypowiedzi, ekspresji,  refleksji o otaczającym świecie, społecznie akceptowany
sposób wypowiedzi o własnych emocjach.

Poznawanie  podstawowych pojęć  związanych  z  językiem plastyki,  dziedzinami
sztuki, zjawiskami artystycznymi, wybranymi zagadnieniami z dziedzictwa kultury
kręgu europejskiego.

Samodzielne  odkrywanie  praw  dotyczących  języka  plastyki,  np.  względności
barw,  perspektywy  malarskiej,  różnorodności  faktury,  prowadzące  do
świadomego włączania odkrywanych zasad do własnej twórczości uczniów. 

Posługiwanie  się  poznanymi  środkami  artystycznego wyrazu  w wykonywanych
pracach i ćwiczeniach plastycznych. Łączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych.

Twórcze  inspirowanie  się  poznanymi  dziełami,  zjawiskami  artystycznymi,
wybranymi  zagadnieniami  plastycznymi  we  własnej  twórczości  uczniów.
Utrwalanie wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne ćwiczenia.

Tworzenie kompozycji  abstrakcyjnych,  happeningów. Specyfika podejmowanych
działań, kreatywność, odwaga artystyczna.

Odbieranie i  interpretowanie treści  i  formy dzieła sztuki,  intencji  artysty,  misji
sztuki w pośrednio i bezpośrednio poznawanych dziełach.

Posługiwanie  się  różnymi  źródłami  informacji  w  celu  rozszerzania  wiedzy  o
plastyce,  uzyskiwania  informacji  o  imprezach  i  wydarzeniach  kulturalnych
lokalnych, w Polsce i na świecie.

Uczestniczenie  w  wydarzeniach  kulturalnych.  Poznawanie  instytucji
upowszechniania kultury.

Poznawanie wybranych dzieł dorobku kultury narodowej. 

Poznawanie  tradycyjnych  dzieł  sztuki  ludowej.  Zwiedzanie  skansenów.
Poznawanie twórców ludowych.

Zwiedzanie i poznawanie zabytków najbliższej okolicy.

Opisywanie  dzieł  sztuki.  Posługiwanie  się  pojęciami  języka  plastyki.
Wypowiadanie własnego zdania o poznawanych dziełach. Omawianie oglądanych
wystaw, ekspozycji, wypowiadanie własnych opinii o oglądanych dziełach. 

Porównywanie dzieł i poznanych zjawisk artystycznych.

Rozmowy o poznawanych dziełach, artystach. Wymiana wrażeń.



Prezentowanie  własnych  prac  plastycznych  uczniów.  Tworzenie  ekspozycji  w
szkole. Udział w zewnętrznych przeglądach.

Udział w zawodach, konkursach sprawdzających wiedzę o dziełach sztuki zarówno
podczas lekcji, jak i pozaszkolnych.
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