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`Wymagania z plastyki dla klasy 5 

podstawowe ponadpodstawowe 

Uczeń: 

- podaje przykłady powiązań między sztukami plastycznymi a innymi 

dziedzinami sztuki, 

- wymienia miejsca gromadzące dzieła sztuki, 

- wykonuje w dowolnej technice pracę na określony temat. 

- wymienia kilka nazw wydarzeń artystycznych odbywających się w kraju 

lub na świecie, 

- wyjaśnia, kim są kustosz, konserwator, kurator, 

- wykonuje ilustrację do utworu muzycznego, wykorzystując możliwości 

wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, plamy i barwy. 

- wyjaśnia, czym jest walor, 

- podaje sposoby zmieniania waloru, 

- stosuje w swojej pracy barwy zróżnicowane walorowo. 

 

- stosuje walor w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i 

charakteru pracy, 

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych 

zróżnicowań walorowych, 

- opisuje wpływ waloru na wymowę dzieła na podstawie reprodukcji 

obrazu oraz własnej pracy, 

- porównuje wybrane dzieła pod kątem zastosowanych walorów barw. 

- wyjaśnia, czym jest gama barwna, 

- wymienia i charakteryzuje rodzaje gam barwnych, 

- tłumaczy, czym jest kolor lokalny, i wskazuje kilka przykładów w najbliższym 

otoczeniu, 

- wyjaśnia, czym jest tonacja, 

- określa gamę barwną i tonację wybranych obrazów, 

- wykonuje pracę w wybranej gamie barwnej. 

- podaje przykłady różnych rodzajów gamy barwnej z najbliższego 

otoczenia, 

- porównuje gamy barwne i tonacje dwóch wybranych reprodukcji dzieł 

malarskich, 

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej gamy 

barwnej, 

- wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio 

dobranych barw, 

- ocenia wpływ zastosowanej tonacji na nastrój i wymowę dzieła na 

podstawie reprodukcji obrazu oraz własnej pracy, 

- wymienia czynniki wpływające na odbiór barw, 

- stosuje w działaniach plastycznych różne gamy barwne i tonacje. 

- tłumaczy, na czym polega kontrast barwny, - stosuje różnorodne rodzaje kontrastów barwnych w działaniach 
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- rozróżnia i rozpoznaje na reprodukcjach różnorodne kontrasty kolorystyczne, 

- posługuje się wybranym kontrastem barwnym w działaniach plastycznych, 

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w 

podręczniku. 

plastycznych, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną w wybranej technice, twórczo 

interpretując zadanie. 

- sytuuje epokę średniowiecza w czasie, 

- wymienia cechy wytworów sztuki średniowiecznej, 

- podaje przykłady dzieł sztuki romańskiej i gotyckiej, 

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką 

średniowiecza. 

- określa ramy czasowe okresu romańskiego i gotyckiego w sztuce, 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki średniowiecznej, 

- wymienia przykłady wytworów sztuki romańskiej i gotyckiej z dziedziny 

malarstwa, rzeźby i architektury,  

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką 

średniowiecza, twórczo interpretując temat, 

- wyjaśnia znaczenie stylu w sztuce. 

- planuje kolejne etapy swojej pracy, 

- wykonuje element dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji, 

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały. 

- projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, twórczo 

wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, 

plamy, barwy i kształty,  

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne, 

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów, 

- dba o estetyczne i staranne wykonanie 

pracy. 

- wyjaśnia, czym jest faktura, 

- określa rodzaje różnych powierzchni na przykładach z najbliższego otoczenia, 

- podaje poznane przykłady otrzymywania faktury w działaniach plastycznych, 

- przedstawia przykłady faktury w rysunku, malarstwie i rzeźbie, 

- uzyskuje w pracy fakturę poprzez odciśnięcie przedmiotu, zastosowanie frotażu 

lub użycie form o określonych powierzchniach, 

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w 

podręczniku. 

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej faktury, 

- porównuje faktury dwóch wybranych reprodukcji dzieł malarskich lub 

rzeźbiarskich, 

- ocenia wpływ faktury na nastrój i wymowę dzieła na podstawie 

reprodukcji obrazu oraz własnej pracy, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, twórczo wykorzystując możliwości 

wyrazu stwarzane przez różnorodne faktury, 

- omawia różnice w fakturach uzyskanych w różnego typu działaniach 

plastycznych, 

- wyjaśnia, czemu służy stosowanie faktury w rysunku, malarstwie i 

rzeźbie. 

- wyjaśnia, czym jest forma, - wyjaśnia funkcję formy w sztuce, 
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- wyodrębnia i określa kształty przedmiotów z najbliższego otoczenia,  

- zaznacza w działaniach plastycznych kształty przedmiotów o prostej budowie, 

- tłumaczy, jaka jest różnica między formą płaską a przestrzenną, 

- wykorzystuje wybrane formy w działaniach plastycznych. 

 

 

- tłumaczy, czym się różni forma przestrzenna od rzeźby, 

- porównuje formy dwóch wybranych reprodukcji dzieł malarskich lub 

rzeźbiarskich, 

- ocenia wpływ zastosowanych kształtów lub brył na nastrój i wymowę 

dzieła na podstawie reprodukcji obrazu lub rzeźby oraz własnej pracy, 

- wykorzystuje formę jako środek wyrazu plastycznego w działaniach 

twórczych. 

- tłumaczy, na czym polega kontrast form w dziele sztuki, 

- wyjaśnia, czym są proporcje form w dziele sztuki, 

- posługuje się kontrastem form w działaniach plastycznych, 

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w 

podręczniku. 

- ocenia wpływ proporcji lub kontrastów form na nastrój i wymowę dzieła 

na podstawie reprodukcji oraz własnej pracy, 

- porównuje wybrane dzieła pod kątem zastosowanych proporcji lub 

kontrastów form, 

- wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą kontrastowo lub 

proporcjonalnie zestawionych form, 

- stosuje różnorodne rodzaje kontrastów form w działaniach plastycznych, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, twórczo interpretując zadanie. 

- sytuuje epokę renesansu w czasie, 

- wymienia cechy wytworów sztuki renesansowej, 

- podaje przykłady dzieł sztuki renesansowej, 

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką renesansu. 

 

- określa ramy czasowe epoki, 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki renesansowej, 

- wymienia przykłady wytworów sztuki renesansu z dziedziny malarstwa, 

rzeźby i architektury,  

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką 

odrodzenia, twórczo interpretując temat. 

- planuje kolejne etapy swojej pracy, 

- wykonuje element dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji, 

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały. 

- projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, twórczo 

wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, 

plamy, barwy i kształty,  

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne, 

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów, 

- dba o estetyczne i staranne wykonanie 

pracy. 

- wyjaśnia, czym jest kompozycja, 

- wskazuje przykłady kompozycji centralnej w najbliższym otoczeniu, 

- przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego, 

- określa cechy kompozycji centralnej na przykładzie wybranej reprodukcji 
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- rozpoznaje kompozycję centralną w dziele sztuki, 

- wykorzystuje zasady tworzenia kompozycji centralnej w działaniach 

plastycznych. 

obrazu, 

- wyjaśnia, czym jest akcent plastyczny, 

- wskazuje w dziele akcent plastyczny, 

- stosuje kompozycję centralną i akcent plastyczny w działaniach 

twórczych. 

- wymienia niektóre cechy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej, 

- wskazuje przykłady kompozycji symetrycznej w najbliższym otoczeniu, 

- rozpoznaje układy symetryczne i asymetryczne na płaszczyźnie oraz w 

przestrzeni, 

- tworzy kompozycję symetryczną i asymetryczną za pomocą poznanych środków 

wyrazu, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku. 

- wskazuje różnice między kompozycją symetryczną i asymetryczną, 

- omawia cechy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej na przykładzie 

wybranych reprodukcji, 

- porównuje wybrane obrazy pod kątem zastosowanej kompozycji, 

- twórczo stosuje kompozycję symetryczną i asymetryczną w działaniach 

plastycznych, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, twórczo interpretując zadanie. 

- wymienia cechy kompozycji otwartej i zamkniętej, 

- wskazuje przykłady kompozycji otwartej i zamkniętej w najbliższym otoczeniu, 

- określa rodzaj kompozycji wybranych dzieł malarskich, 

- stosuje kompozycję otwartą i zamkniętą w działaniach plastycznych. 

- wskazuje różnice między kompozycją otwartą i zamkniętą, 

- przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego, 

- porównuje wybrane reprodukcje dzieł pod kątem zastosowanej 

kompozycji, 

- w twórczy sposób stosuje odpowiednie środki wyrazu plastycznego do 

ukazania kompozycji otwartej i zamkniętej, 

- tworzy kompozycję otwartą i zamkniętą na płaszczyźnie z 

zastosowaniem wybranej techniki. 

- omawia cechy kompozycji statycznej i dynamicznej, 

- podaje przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej w najbliższym otoczeniu, 

- wymienia elementy i układy tworzące kompozycję dynamiczną i statyczną, 

- wskazuje przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej w reprodukcjach 

wybranych dzieł, 

- tworzy kompozycję dynamiczną za pomocą poznanych środków wyrazu, 

korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku. 

- wskazuje różnice między kompozycją statyczną i dynamiczną, 

- wykonuje na płaszczyźnie kompozycję dynamiczną z zastosowaniem 

wybranej techniki plastycznej, 

- omawia wybrane reprodukcje pod kątem zastosowanej kompozycji, 

- twórczo wykorzystuje różnorodne techniki i środki wyrazu do tworzenia 

kompozycji statycznej i dynamicznej, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, twórczo interpretując zadanie. 

- sytuuje epokę w czasie, 

- wymienia cechy wytworów sztuki barokowej, 

- podaje przykłady dzieł sztuki baroku, 

- określa ramy czasowe epoki, 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki barokowej, 

- wymienia przykłady wytworów sztuki baroku z dziedziny malarstwa, 
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- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką baroku. 

 

rzeźby i architektury,  

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką 

baroku, twórczo interpretując temat. 

- sytuuje epokę w czasie, 

- wymienia cechy wytworów sztuki klasycystycznej, 

- podaje przykłady dzieł sztuki klasycyzmu, 

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką klasycyzmu. 

- określa ramy czasowe epoki, 

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki klasycyzmu, 

- wymienia przykłady wytworów sztuki klasycyzmu z dziedziny 

malarstwa, rzeźby i architektury,  

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką 

klasycyzmu, twórczo interpretując temat. 

- planuje kolejne etapy swojej pracy, 

- wykonuje element dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji, 

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały. 

- projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, twórczo 

wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, 

plamy, barwy i kształty,  

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne, 

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów, 

- dba o estetyczne i staranne wykonanie 

pracy. 

- wskazuje układy rytmiczne w najbliższym otoczeniu, 

- rozpoznaje kompozycję rytmiczną w dziele sztuki, 

- wyjaśnia, czym się charakteryzuje kompozycja rytmiczna, 

- tworzy na płaszczyźnie układy z zastosowaniem kompozycji rytmicznej, 

korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.  

- omawia wybraną reprodukcję obrazu pod kątem zastosowanej 

kompozycji rytmicznej, 

- wskazuje przykłady kompozycji rytmicznej w wybranych dziełach, 

- wyjaśnia, jakie zjawiska można przedstawić na płaszczyźnie z 

zastosowaniem kompozycji rytmicznej, 

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, twórczo interpretując zadanie. 

- podaje przykłady różnych układów form w naturze, 

- wykonuje pracę plastyczną inspirowaną formami naturalnymi. 

- wskazuje podobieństwa między różnymi kompozycjami dzieł sztuki a 

układami form naturalnych, 

- wykonuje dokumentację fotograficzną, filmową lub rysunkową układów 

widocznych w formach naturalnych i sztucznych. 

- podaje przykłady różnych układów form w naturze, 

- wykonuje pracę plastyczną inspirowaną formami naturalnymi. 

- wskazuje podobieństwa między różnymi kompozycjami dzieł sztuki a 

układami form naturalnych, 

- wykonuje dokumentację fotograficzną, filmową lub rysunkową układów 

widocznych w formach naturalnych i sztucznych. 
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- planuje kolejne etapy swojej pracy, 

- wykonuje element dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji, 

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały. 

- projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, twórczo 

wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, 

plamy, barwy i kształty,  

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne, 

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów, 

- dba o estetyczne i staranne wykonanie 

pracy. 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania z przedmiotu plastyka 

1) Przy ustalaniu oceny z plastyki brany jest przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć.  

2) W przypadku, plastyki dopuszcza się podwyższenie oceny rocznej o jeden stopień,  

w szczególności bardzo dobrej na celującą, jeżeli uczeń reprezentuje z powodzeniem szkołę na zewnątrz np. bierze udział i odnosi sukcesy w zawodach i 

konkursach szczebla co najmniej rejonowego, osiąga dobre wyniki w szkole plastycznej, muzycznej lub innej kierunkowej dla danego przedmiotu. 

3) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

 

Forma Waga 

Praca twórcza* 3 

Odpowiedź* 

(ustna, pisemna) 

2 

Aktywność, przygotowanie do zajęć    

(przybory do pracy praktycznej, zeszyt, 

podręcznik) 

1 

*istnieje możliwość poprawy w terminie do 2 tygodni po wstawieniu pierwszej oceny –       liczy się stopień z poprawy 

W/w formy są oceniane w następujący sposób: 

 Odpowiedź pisemna  - zgodnie z ust 2 pkt 2), 

 Praca twórcza, odpowiedź ustna, przygotowanie do zajęć - stopniami:  1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 Aktywność – plusami (trzy plusy –  stopień 6, trzy minusy – stopień 1). Niewykorzystane do zamiany na ocenę plusy i minusy mają znaczenie podczas 

wystawiania oceny śródrocznej / rocznej, mogą zasugerować  podniesienie oceny lub nie. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-08-2015&qplikid=1#P1A329


Wymagania, regulamin oceniania, kryteria oceniania dla klasy 5 z przedmiotu plastyka 

 

 Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

 Ocena pracy twórczej obowiązuje wszystkich uczniów, jeżeli są obecni na lekcjach, podczas których powstaje praca. W razie nieobecności ucznia na tych 

zajęciach, fakt ten odnotowujemy w dzienniku symbolem „nb”. Uczeń ma dwa tygodnie po ustaniu nieobecności na przyniesienie pracy nie później jednak niż 

do momentu wystawienia oceny semestralnej. Jeżeli uczeń nie odda w/w prac w wyznaczonym terminie, otrzymuje stopień niedostateczny. 

 W sytuacji nieobecności w szkole (powyżej tygodnia) spowodowanych stanem zdrowia (operacje, pobyt w szpitalu, choroba) uczeń jest zwolniony (wpis „zw” 

w dzienniku) jeśli z przyczyn zdrowotnych nie jest możliwe wykonanie pracy twórczej. W powyższych wymienionych sytuacjach rodzice/opiekunowie ucznia 

powinni zgłosić ten fakt nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy.  

 W szczególnym przypadku związanym z brakiem możliwości wykonania pracy twórczej wynikającej z choroby lub niepełnosprawności uczeń może być 

zwolniony z jego wykonania (wpis „zw” w dzienniku). 

 W sytuacji wystąpienia wcześniej nieopisanych przyczyn losowych (np.  przeprowadzka, problemy rodzinne itp.) i po zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów lub 

wychowawcę nauczycielowi przedmiotu wynikłych trudności uczeń może być zwolniony z wykonania pracy twórczej(wpis „zw” w dzienniku). 

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI 

Stopień celujący otrzymuje uczeń/uczennica, który: 

 posiadł wiedzę i umiejętności  obejmujące  program plastyki danej klasy, 

 reprezentuje szkołę na konkursach plastycznych i osiąga sukcesy, 

 samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia plastyczne poprzez:  wykonywanie prac dodatkowych  

 biegle posługuje się wiadomościami z plastyki i wiedzy o sztuce w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, 

 proponuje niekonwencjonalne rozwiązania, 

 jest wzorowo przygotowany do każdych zajęć. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń/uczennica, który: 

 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 rozwiązuje samodzielnie problemy z zakresu treści, formy i ekspresji w pracach plastycznych, 

 potrafi zastosować zdobytą wiedzę z  zakresu plastyki do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach, 

 systematycznie pracuje na każdej lekcji i w określonym czasie oddaje swoją pracę do oceny, 

 jest przygotowany do zajęć. 

 



Wymagania, regulamin oceniania, kryteria oceniania dla klasy 5 z przedmiotu plastyka 

 

 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń/uczennica, który: 

 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy, 

 poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na realizację postawionych zadań, 

 jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy, 

 prawie zawsze jest przygotowany do zajęć. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń/uczennica, który: 

 opanował podstawowe  umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy umożliwiające mu rozwiązywanie 

zadań plastycznych o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela, 

 wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie, 

 zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń/uczennica, który: 

 w ograniczonym zakresie rozwiązuje problemy plastyczne o minimalnym stopniu trudności i najczęściej przy pomocy nauczyciela, 

 nie jest przygotowany do lekcji, nie dba o swój podstawowy warsztat pracy. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń/uczennica, który: 

 pomimo pomocy  i wsparcia nauczyciela nie nabył umiejętności i wiedzy o minimalnym stopniu trudności, 

 jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, 

 nie wykazuje chęci podjęcia jakichkolwiek działań. 

 

 

 

 


