
  P O Z I O M     i W Y M A G A Ń  

 Konieczny 2 Podstawowy 3 Rozszerzający 4 Dopełniający 5
Wiadomości Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

- wylicza barwy - wskazuje barwy - charakteryzuje - rozumie poję-
chromatyczne chromatyczne podstawowe po- cie „relatywizm

i achromatyczne, i achromatyczne, jęcia dotyczące barw",

Wiadomości

- zna tylko nie- - zna podsta- barwy i jej cech - określa tempe-

które właściwości wowe pojęcia (jasność, nasyce- raturę barwy, jej
barw i dostrzeże dotyczące barwy nie, jakość, gama jasność i nasyce-

różnice
walorowe,

(jakość, dominan- barw, dominanta). nie,

ale bez używania ta, kontrast, gama  - określa wybrane
nazw i pojęć, barw).  elementy formy
- próbuje zilu-   dzieła plastyczne-

strować wyda-   go (gama barw,
rzenia realne,   kontrasty, faktu-

ale nie realizuje   ra, kompozycja),
zadania plastycz-   - rozumie pojęcie

nego,   proporcji i rów-
- wykonuje pro-   nowagi w plasty-
ste przedmio-   ce, uwzględnia je

ty codziennego   w działaniu.
użytku według    

przygotowa-    

nych szablonów    

i schematów.    

Umiejętności

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
- ilustruje wy- - dostrzega różni- - wykonuje kom- - dostrzega róż-

darzenia realne, ce między faktu- pozycję plastycz- nice walorowe
ale nie realizuje rami bez używa- ną w określonej i potrafi uwzględ-

zadania plastycz- nia pojęcia, gamie barwnej nić je w pracy
nego, - wskazuje do- z uwzględnieniem plastycznej, świa-

- stara się zaob- minantę kolory- dominanty, domie stosuje

serwować
różnice

styczną, obser- - ilustruje na modelunek świa-

walorowe w
natu-

wuje nasycenie płaszczyźnie tłocieniowy,

rze. i jasność barw, i w bryle wyda- - rozróżnia walor
 ale ma problemy rzenia realne barw, linii, plam
 z zastosowaniem lub fantastyczne i płaszczyzn,
 określonej gamy uwzględniające - odtwarza barwy
 barw w ćwicze- nastrój, charakter złamane wystę-
 niach plastycz- postaci, przed- pujące w naturze
 nych, miotów, zjawisk, (barwy ziemi),
 - umie pokazać - stosuje w dzia- - zdobytą wiedzę
 układ statyczny łalności plastycz- plastyczną zasto-
 i dynamiczny wła- nej wiadomo- suje w kompo-
 snym ciałem. ści dotyczące zycjach płaskich
  kontrastów, li- i przestrzennych
  nii, planu, kie- na użytek własny
  runków, wielko- i zespołu,
  ści, światła, fak-  



  tur, kształtów, brył  

   - wzbogaca pale-
   tę barwną, umie
   się nią twórczo
   posługiwać,
   - komponuje
   świadomie swoje
   prace plastycz-
   ne, które cechują
   się oryginalno-
   ścią i dbałością
   o estetykę.

     

 
 
 
 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z plastyki, klasa VI

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:
-        posiadł wiedzą i umiejętności znacznie wykraczające poza program

nauczania w klasie VI
-        biegle posługuje się wiadomościami z zakresu historii sztuki
-        wnikliwie analizuje dzieła sztuki pod względem formy i treści
-        jest bystrym obserwatorem i interpretatorern zmian zachodzących w

sztuce współczesnej
-        prace twórcze charakteryzują się dojrzałością, właściwą interpretacją

tematu, estetyką
-        prezentuje swoje umiejętności na forum szkoły i poza nią( konkursy itp.)
-        uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę lub inne
-        jest zawsze przygotowany do zajęć

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:
-        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem

nauczania w klasie VI
-        sprawnie posługuje się wiadomościami teoretycznymi z zakresu historii

sztuki oraz technikami plastycznymi stosowanymi na lekcji
-        trafnie analizuje dzieła sztuki
-        jest zawsze przygotowany do lekcji
-        prace są wykończone, estetyczne, przemyślane, temat dobrze

zinterpretowany

OCENA DOBRA

Uczeń:



nie opanował w pełni wiadomości z zakresu historii sztuki
poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności zdobyte na
lekcjach- treści teoretyczne i umiejętności warsztatowe
dość dobrze analizuje dzieła sztuki

do lekcji jest nieprzygotowany nie częściej niż 2 razy w semestrze
prace są poprawne

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:
-        opanował wiadomości i umiejętności programowe w stopniu

podstawowym
-        ma kłopoty z interpretacją dzieł sztuki
-        słabo posługuje się technikami plastycznymi
-        prace są słabe pod względem kompozycji, interpretacji tematu, wykonania
-        uczeń jest nieprzygotowany do lekcji 5 razy w ciągu roku

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:
-        ma problemy ze stosowaniem wybranych technik plastycznych
-        prace są niestaranne, przynoszone z opóźnieniem
-        tematy są źle zinterpretowane
-        uczeń jest często nieprzygotowany do lekcji

QCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:
-        ma lekceważący stosunek do przedmiotu
-        jest przeważnie nieprzygotowany do zajęć
-        przeszkadza na lekcji
-        nie przynosi prac do oceny
 

 


