
WYMAGANIA  EDUKACYJNE  Z  PLASTYKI  DLA  KLASY  VI 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

 

KRYTERIA  WYPOWIEDZI  ARTYSTYCZNEJ 

 

 

1. Dopuszczający – nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego 

tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji, pojedyncze środki 

wyrazu zastosowane przypadkowo, przekaz nieuporządkowany, chaotyczna 

wypowiedź, brak własnych rozwiązań. 

2. Dostateczny – wykonanie z błędem, zachwiana logika kompozycji, 50% 

środków wykorzystanych prawidłowo, bierny sposób odtwarzania, minimalny 

stopień kreatywności. 

3. Dobry – typowe rozwiązanie, zachowana logika, 2 – 3 usterki lub braki w      

zakresie wykorzystania środków, poprawny przekaz, wypowiedź typowa, 

inwencja własna ograniczona. 

4. Bardzo dobry – twórcze wykonanie, zachowana logika, wyczerpujący i 

twórczy dobór środków, oryginalne pomysły, twórczy sposób przedstawienia 

tematu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze 

osiągnięcia, wynikające z gruntownej wiedzy i posiadania umiejętności 

zastosowania tych osiągnięć w praktyce. 

6. Na ocenę semestralną i końcowo roczną mogą mieć wpływ: udział w 

konkursach plastycznych, wykorzystywanie uzdolnień plastycznych na rzecz 

szkoły, wykonanie dodatkowych prac plastycznych (po uprzednich 

konsultacjach z nauczycielem). 

Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na ocenę niższą! 

 



Ocena: dopuszczający 

Uczeń: 

− Ma świadomość istnienia różnych sposobów prezentowania przestrzeni 

w obrazie 

− Zna pojęcie: perspektywa 

− Zna różne rodzaje perspektywy 

− Potrafi podać podstawowe wiadomości na temat średniowiecza 

− Zna pojęcia: średniowiecze, sztuka romańska, sztuka gotycka, kościół, 

zamek, ratusz 

− Potrafi omówić różnice między kościołem romańskim i gotyckim 

− Zna pojęcie: zasada prawa ram 

− Umie opisać okno gotyckie 

− Zna pojęcie: witraż 

− Zna pojęcie: kontrapost 

− Potrafi podać podstawowe informacje na temat odrodzenia 

− Zna typy budowli renesansowych: pałace, wille, szpitale, kościoły, kaplice 

rodowe 

− Zna pojęcie: akt 

− Wie kim był Michał Anioł i Leonardo da Vinci 

− Zna pojęcie: arras 

− Zna pojęcie: fresk 

− Wie, że materiał i technika ma wpływ na wygląd dzieła 

− Zna pojęcie: portret 

Ocena: dostateczna 

Uczeń: 

− Potrafi omówić różne rodzaje perspektywy 

− Potrafi wymienić bryły, z których zbudowany jest kościół romański 

(prostopadłościany, graniastosłupy, ostrosłupy, stożki, walce) 

− Zna pojęcia: filar, żebro, sklepienie krzyżowo – żebrowe, rozeta, 

maswerk 

− Wie, w jaki sposób wykonuje się witraż 

− Zna pojęcia: portal, płaskorzeźba, tympanon, ołtarz 



− Umie wymienić najważniejsze cechy sztuki renesansu (odrodzenie 

idei antyku, umiar, harmonia, doskonałe proporcje, równowaga, 

zainteresowanie ciałem ludzkim) 

− Zna najwybitniejsze dzieła Michała Anioła i Leonarda da Vinci 

− Wie, że malarze odrodzenia stosowali perspektywę linearną 

− Zna pojęcie: walor 

− Zna różnicę między portretem i autoportretem 

− Umie wyjaśnić pojęcie: człowiek renesansu 

Ocena: dobry 

Uczeń: 

− Wie, że zagadnienie perspektywy związane jest z dążeniem do 

ukazania trójwymiarowości w malarstwie 

− Wie, że ukazując przestrzeń, artysta malarz zazwyczaj łączy 

perspektywę linearną z powietrzną i malarską 

− Dostrzega dominację sztuki sakralnej w okresie średniowiecza 

− Potrafi wyjaśnić na czym polegały osiągnięcia architektury gotyku: 

system filarowo – żebrowy, łuk ostry, sklepienie krzyżowo – 

żebrowe 

− Zna rodzaje malarstwa średniowiecznego (miniaturowe, ścienne, 

tablicowe, witraże) 

− Dostrzega dominujące funkcje sztuki odrodzenia (włączenie sztuki 

w proces poznania świata, realizację ideałów humanizmu) 

− Zna nazwiska wybitnych malarzy odrodzenia: Giotto, della 

Francesca, Rafael, Boticelli 

− Potrafi wyjaśnić, jaka jest rola światła w naszym postrzeganiu 

przedmiotów i barw 

− Wie kim był Jan van Eyck i Hans Memling 

Ocena: bardzo dobry 

Uczeń: 

− Umie w przybliżeniu określić, kiedy stosowane są poszczególne 

sposoby ukazywania przestrzeni 



− Wie, jakie znaczenie (w średniowieczu) miało wprowadzenie 

nowych zasad budownictwa (konstrukcje bryły opartej na 

szkielecie wewnętrznym) 

− Potrafi wyjaśnić pojęcie: humanizm i wskazać konkretne 

przykłady oddziaływania tego prądu na sztukę 

− Rozumie, jak ważne dla rozwoju sztuki było zainteresowanie 

człowiekiem i proporcjami jego ciała 

− Umie opowiedzieć o życiu i dokonaniach Leonarda da Vinci 

− Zna przykłady dzieł Jana van Eycka i Memlinga 

− Wie gdzie znajduje się „Sąd ostateczny” Hansa Memlinga 

                Ocena: celujący 

Uczeń: 

− Uczestniczy w zajęciach dodatkowych 

− Bierze udział w konkursach plastycznych 

− Działa na rzecz szkoły wykonując prace plastyczne 

 


