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Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami We-

wnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. 

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.  

Uczeń: 

1) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i 

tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym 

tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz); 

2) korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgod-

nie z elementarną wiedzą o prawach autora). 

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.  

 Uczeń: 

1) podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i 

innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując 

określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki); 

2) realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu wizerunku i otoczenia 

człowieka oraz upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzę-

dzia i wytwory multimedialne). 

3.   Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. Uczeń: 

1) rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz       

w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film) i przekazach medialnych (telewizja, Internet); 
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2) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskie-

go dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle epoki (posługując 

się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki). 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH PLASTYKI 

1.  Do 15 września każdego roku szkolnego uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają zapoznani          

z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen bieżących, śródrocz-

nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz wa-

runkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyj-

nych. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia, a na-

stępnie potwierdzony podpisami uczniów i prawnych opiekunów. 

2.  Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie i sprawie-

dliwie (wg podanych kryteriów). 

3.  Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny: 

1) postawa i zachowanie na zajęciach, 

2) realizacja prac plastycznych, 

3) aktywność artystyczna, 

4) posługiwanie się terminologią plastyczną, 

5) wkład pracy ucznia, 

6) stopień i rodzaj motywacji uczenia się. 

4. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) prace pisemne (kartkówki), 

2) odpowiedzi ustne, 

3) aktywność, 

4) zadania plastyczne praktyczne i teoretyczne, 

5) zeszyty, 

6) przygotowanie do lekcji, 

7) prace dodatkowe, 

8) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

5. W klasie IV z plastyki nie przewiduje się całogodzinnych sprawdzianów. 

6. Na zakończenie działu przewiduje się sprawdzenie wiadomości w formie kartkówki. 

7.    Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny, 

       a prawni opiekunowie podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielem. 

8. Zeszyty sprawdzane są na bieżąco. 

9. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może uzyskać „+”. Trzykrotne uzyskanie „+” równoznaczne 

jest z uzyskaniem oceny bardzo dobrej. 

10. Za nieprzygotowanie się do zajęć (brak zadania domowego, potrzebnych materiałów i przyborów 

plastycznych) i brak aktywności na lekcjach, uczeń uzyskuje „-”. Trzykrotne uzyskanie „-” równo-

znaczne jest z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Niezgłoszenie przed lekcją braku zadania domo-

wego skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
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11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych pozytywnych ocen, wykonując pracę nadobowiązkową. 

12. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu  

Oceniania. 

 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

13. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według nastę-

pującej skali procentowej: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena przedział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% -   0% 
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STANDARDY  WYMAGAŃ  WEDŁUG  PRZYJĘTEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA  PLASTYKI 

W KLASACH IV 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 
PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTA-

WOWEJ. II ETAP EDUKACYJNY 

Autor/autorzy programu BEATA MIKULIK 

Wydawnictwo WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE 

Rok wydania 2012 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIAGNIĘCIA UCZNIA 

UMIEJĘTNOŚCI 
UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 
UCZEŃ: 

Konieczne - K 

ocena  

dopuszczająca (2) 

 posługuje się prostą formą kreski, konturem w 

rysunku; 

 wskazuje kontur w wybranym dziele; 

 odbija różne materiały mogące budować 

matrycę; 

 wykonuje prosty frotaż;  

 opisuje barwy i kreski w wybranym dziele; 

 tworzy prostą kompozycję malarską stosując 

barwy podstawowe i pochodne; 

 tworzy prostą kompozycję stosując barwy 

ciepłe i zimne; 

 tworzy prostą kompozycję symetryczną i 

rytmiczną; 

 wykonuje prostą wycinankę nawiązującą do 

sztuki ludowej; 

 wykonuje proste dekoracje świąteczne; 

 tworzy prosty znak plastyczny; 

 posługuje się językiem plastyki w zakresie 

elementarnym, odnoszącym się do codzien-

nych sytuacji życiowych; 

 skąpo wypowiada się o plastyce; 

 biernie uczestniczy w wydarzeniach kultural-

nych; 

 nie kształtuje estetyki otoczenia i form użyt-

kowych. 

 zna pojęcia: kreska, rysunek, kontur, 

rysunek konturowy; 

 zna proste rzeczy w naturze przypomi-

nające kreskę; 

 zna wybrane cechy przedstawionych 

zwierząt i ich otoczenia; 

 zna pojęcie grafiki jako dziedzinę sztuki; 

 zna pojęcie frotażu jako technikę gra-

ficzną; 

 zna pojęcie malarstwa jako dziedzinę 

plastyki, malarza jako twórcę; 

 zna pojęcia barw podstawowych i po-

chodnych; 

 zna pojęcia barw ciepłych i zimnych; 

 zna cechy symetrii i rytmu; 

 zna tradycje świąteczne i dekoracje 

świąteczne; 

 zna pojęcie prostego znaku plastyczne-

go; 

 dysponuje minimalną wiedzą o środkach 

wyrazu artystycznego, technikach pla-

stycznych oraz współczesnych dziedzi-

nach plastyki i rodzajach dzieł. 
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Podstawowe 

K+P 

ocena  

dostateczna (3) 

 posługuje się kilkoma rodzajami zróżnicowa-

nych kresek w rysunku, tworzy pracę o nie-

wielkim stopniu oryginalności; 

 wykonuje odbitki z samodzielnie przygotowa-

nej matrycy; 

 opisuje barwy i kreski w wybranym obrazie; 

 tworzy techniką mieszaną prostą, typową 

kompozycję malarską inspirowaną naturą; 

 wykonuje barwną, uproszczoną kompozycję 

w określonej wąskiej gamie kolorystycznej z 

akcentami; 

 wykonuje ozdoby świąteczne o zróżnicowa-

nych kształtach i barwach, planuje kolejności 

czynności podczas pracy; 

 tworzy proste pod względem graficznym 

barwne kompozycje dekoracyjne na przed-

miotach użytkowych, planuje kolejności czyn-

ności podczas pracy; 

 wykonuje proste elementy dekoracyjne, któ-

rych forma podporządkowana jest całości de-

koracji; 

 wykonuje dekorację pisanki; 

 tworzy prostą kompozycję, stosując plamy 

barwne o zróżnicowanej fakturze; 

 posługuje się techniką akwareli w prostych 

kompozycjach; 

 tworzy proste znaki plastyczne ilustrujące 

wybrane zjawisko albo przedmiot; 

 wypowiada proste opinie o obrazach; 

 wykonuje portret widza oglądającego wysta-

wę; 

 wykonuje przestrzenne przedmioty użytkowe 

z różnych materiałów; 

 wykonuje prosty projekt współczesnego 

przedmiotu użytkowego; 

 wyszukuje proste informacje; 

 posługuje się językiem plastyki w sposób 

uproszczony; 

 wykazuje bierny stosunek do kształtowania 

estetyki otoczenia i form użytkowych; 

 mało aktywnie uczestniczy w wydarzeniach 

kulturalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 zna związek używanego narzędzia z 

różnorodnością uzyskiwanych kresek w 

rysunku; 

 zna wybrane narzędzia z pracowni arty-

sty i ich zastosowania; 

 zna pojęcie kreski jako środka wyrazu 

artystycznego wpływającego na zróżni-

cowany charakter pracy; 

 zna sposoby powstawania odbitek gra-

ficznych; 

 zna reprodukcje przynajmniej dwóch 

dzieł graficznych; 

 zna wybrane dzieło powstałe techniką 

frotażu; 

 orientacyjnie zna wybrane techniki ma-

larskie i narzędzia; 

 zna pojęcie barwy jako środek wyrazu 

artystycznego; 

 zna wąską gamę barw ciepłych, wąską 

gamę barw zimnych oraz szeroką gamę 

barw; 

 zna pojęcie akcentu kolorystycznego; 

 zna pejzaż jako temat malarski; 

 zna tradycje świąteczne i ich znaczenie; 

 zna pojęcie przedmiotów użytkowych i 

sztuki użytkowej; 

 zna pojęcia kompozycji i komponowa-

nia; 

 zna cechy kompozycji rytmicznej i syme-

trycznej; 

 zna barwy lekkie i ciężkie; 

 zna cechy sztuki ludowej i artystów 

ludowych; 

 zna pojęcie plamy barwnej w malar-

stwie, faktury; 

 zna technikę akwareli; 

 zna cechy formy prostego znaku pla-

stycznego; 

 zna treść znaku plastycznego i sposoby 

jej przekazywania; 

 zna zasady odpowiedniego zachowania 

się w galerii sztuki, muzeum; 

 zna pojecie wystawy; 

 zna pojęcie rzemiosła artystycznego 

jako dziedzinę sztuki i specyfikę pracy 

artysty rzemieślnika; 

 zna cechy sztuki użytkowej i różnorod-

ności form przedmiotów użytkowych; 

 zna pojęcie wzornictwa przemysłowego i 

specyfikę pracy artysty projektanta. 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

ocena dobra (4) 

 posługuje się wieloma rodzajami zróżnicowa-

nych kresek w rysunku; 

 trafnie oddaje kreską formę i charakter przed-

stawianych obiektów; 

 komponuje wieloelementową, oryginalną 

kompozycję na zadany temat, posługując się 

konturem, ciekawą kreską, wykonaną różnymi 

 zna różnorodne sposoby posługiwania 

się kreską, konturem; 

 zna sposoby powstawania różnorodnych 

dzieł graficznych; 

 zna różne dzieła graficzne; 

 zna techniki malarstwa akwarelowego, 

olejnego, mozaiki, witrażu, kolażu oraz 
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narzędziami;  

 tworzy oryginalną, złożoną, wieloelementową 

kompozycję malarską inspirowaną naturą 

oraz z wyobraźni; 

 wykorzystuje możliwości różnych technik w 

pracy plastycznej; 

 tworzy przemyślane, oryginalne, barwne 

kompozycje na przedmiotach użytkowych; 

 tworzy oryginalne, barwne, wieloelementowe 

kompozycje zgodnie z zasadą równowagi; 

 wskazuje równowagę w kilku zróżnicowanych 

dziełach malarskich; 

 tworzy oryginalne kompozycje nawiązujące 

formą, charakterem, kolorystyką do sztuki 

ludowej; 

 tworzy ciekawe kompozycje metodą "prze-

próch"; 

 tworzy logo o ciekawej formie; 

 tworzy oryginalny, przemyślany, złożony znak 

plastyczny o konkretnym przesłaniu, np. or-

der; 

 wykorzystuje technikę komputerową; 

 wykonuje przemyślane przestrzenne przed-

mioty użytkowe i rysunkowe projekty przed-

miotów użytkowych; 

 wypowiada opinie, własne zdanie o wystawie, 

o oglądanych  dziełach, zauważa i opisuje 

zastosowane w nich środki wyrazu artystycz-

nego; 

 tworzy własną, oryginalną wersję zapamięta-

nego obrazu; 

 opisuje różnorodność form przedmiotów użyt-

kowych; 

 obserwuje interesujące obiekty przyrodnicze, 

zabytki, współczesne budowle, krajobrazy, 

rośliny w najbliższej okolicy; 

 wypowiada własne opinie na temat ogląda-

nych obiektów; 

 szkicuje, fotografuje ciekawe fragmenty oto-

czenia, najbliższej okolicy; 

 podejmuje współpracę podczas prac zespo-

łowych, planuje czynności, konsekwentnie 

realizuje zaplanowane działania; 

 wyszukuje informacje z różnych źródeł umoż-

liwiające aktywny udział w zajęciach; 

 aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kultu-

ralnych. 

narzędzia; 

 zna znaczenie akcentów barwnych w 

kompozycji; 

 zna znaczenie podjętych prac na po-

trzeby aukcji na określony cel; 

 zna pojęcia kompozycji i komponowania 

jako tworzenie układu elementów pla-

stycznych; 

 zna cechy kompozycji, w której spełnio-

na jest zasada równowagi; 

 zna wybrane cechy charakterystycznych 

dzieł sztuki najbliższego regionu: kom-

pozycje, motywy i specjalności regional-

ne; 

 zna specyficzne dziedziny ludowego 

rzemiosła najbliższej okolicy; 

 zna kolorystykę, tematykę, formę cha-

rakterystycznych podłoży ludowego ma-

larstwa; 

 zna sposób tworzenia kompozycji meto-

dą "przepróch"; 

 zna cechy, formę złożonych znaków 

plastycznych; 

 zna cechy i formę logo; 

 zna sposoby wykorzystania techniki 

komputerowej; 

 zna różnice między pośrednim i bezpo-

średnim kontaktem z dziełami sztuki; 

 zna pojęcia: ekspozycja, katalog wysta-

wy, reprodukcja; 

 zna zakres sztuki użytkowej; 

 zna cechy rzemiosła artystycznego; 

 zna cechy wzornictwa przemysłowego; 

 zna sposób pracy artysty rzemieślnika     

i artysty projektanta; 

 zna różne źródła wyszukiwania informa-

cji. 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

ocena  

bardzo dobra (5) 

 wykonuje różnorodne, oryginalne kompozycje 

plastyczne; 

 wykazuje bardzo dużą aktywność twórczą; 

 dobrze posługuje się środkami wyrazu arty-

stycznego w wykonywanych pracach; 

 wykorzystuje różnorodne możliwości techniki; 

 wnikliwie analizuje treści dzieł; 

 znajduje liczne powiązania między plastyką  a 

innymi dziedzinami życia; 

 

 dysponuje pełną wiedzą w zakresie 

treści zawartych w podstawie progra-

mowej       i wymaganiach programo-

wych; 

 bardzo dobrze zna specyfikę, zastoso-

wanie środków wyrazu artystycznego; 

 dobrze zna specyfikę i zastosowanie 

wybranych technik plastycznych; 

 dobrze zna wybrane zagadnienia z 

dziedzictwa kulturowego; 
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 aktywnie wpływa na estetykę otoczenia i form 

użytkowych; 

 rozszerza wiedzę przez korzystanie z różnych 

źródeł informacji, mediów; 

 bardzo aktywnie uczestniczy w wydarzeniach 

kulturalnych. 

 

 zna wiele zagadnień dotyczących dzie-

dzin plastyki, rodzajów dzieł, twórców; 

 zna różnorodne zagadnienia odnoszące 

się do formy dzieła, niesionych przez nie 

różnych treści, przekazu. 

Poziom wiedzy  

i umiejętności na 

ocenę celującą (6) 

 

 

 wykazuje postawę twórczą, poszukującą, 

samodzielną;  

 wykazuje oryginalną twórczość plastyczną; 

 świadomie posługuje się środkami wyrazu 

artystycznego w podejmowanych pracach; 

 analizuje różnorodne treści zawarte w dzie-

łach sztuki; 

 zauważa różnorodne powiązania plastyki z 

innymi dziedzinami życia; 

 kształtuje estetykę otoczenia w różnorodnych 

formach; 

 rozszerza wiedzę poprzez korzystanie           

z różnych źródeł informacji, mediów, prze-

wyższając wymagania programowe; 

 bardzo aktywnie uczestniczy w kulturze; 

 żywo interesuje się zjawiskami w sztuce         

i wydarzeniami artystycznymi; 

 osiąga sukcesy w konkursach plastycznych 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 dysponuje wiedzą przewyższającą swo-

im zakresem treści zawarte w podstawie 

programowej i wymaganiach programo-

wych; 

 zna znaczenie twórczości jako miejsce 

szukania różnorodnych rozwiązań pro-

blemów, sposobu kształtowania kre-

atywności, pomysłowości, elastyczności 

myślenia, które można wykorzystać w 

twórczości plastycznej i innych dziedzi-

nach życia. 

 

 

 

 


