
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryteria oceniania z plastyki 
dla klasy VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klasa VII 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 
umiejętności objętych programem w stopniu wysokim: 

•  przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, 
a także wykazuje dużą znajomość treści nadprogramowych, 
•  twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje 
z technikami plastycznymi, 
•  potrafi wymienić wybitnych twórców sztuki oraz podać przykłady ich 
twórczości, 
• wyjaśnia, na czym polega rola artysty w kulturze współczesnej, 
• opisuje działa poszczególnych nurtów sztuki nowoczesnej, uwzględniając 
tematykę i środki wyrazu,  
• charakteryzuje fotografię, film jako dziedzinę sztuk (audio)wizualnych, 
• omawia przykłady nowych technik i strategii artystycznych typowych dla 
dadaizmu i surrealizmu, 
• podaje przykłady twórców i dzieł sztuki współczesnej, 

dodatkowo: 
•  aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 
•  reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych w ciągu całego roku 
szkolnego, 
•  podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł), 
•  czynnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły i regonu. 

 
Ocenę bardzo dobrąotrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 
umiejętności w stopniu bardzo dobrym: 

• bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi 
uzasadnić swoje zdanie, 
• korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowaniu 
dodatkowych wiadomości, 
•  umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do 
tematu pracy, 
• określa co odróżnia sztukę współczesną od tradycyjnej, 
• rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki poszczególnych nurtów i 
wskazuje różnice między nimi, 
• wymienia środki wyrazu typowe dla fotografii i wskazuje ich 
zastosowanie na wybranym przykładzie, 
• wymienia cechy dzieł dadaizmu i surrealizmu, 
• wymienia środki wyrazu typowe dla filmu, 
• wyjaśnia, w jaki sposób artyści nadają nowe znaczenia przedmiotom 
codziennego użytku, 



• opisuje wybrane dzieło jednego z nurtów sztuki współczesnej, 
• omawia różnice między happeningiem, performance a teatrem, 
• tworzy wypowiedź wizualną wykorzystując techniki cyfrowe, 
• zna funkcje i cechy techniki fotograficznej, 
• opisuje dzieło sztuk wizualnych, podając techniki, charakterystyczne 
materiały i środki wyrazu, 

dodatkowo: 
•  wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 
•  starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, 
•  uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 
•  bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 
umiejętności w stopniu średnim: 

• odróżnia dyscypliny artystyczne: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, 
• wyjaśnia, czym się charakteryzuje grafika jako dziedzina twórczości - 
podaje dwa podstawowe rodzaje grafiki, 
• tłumaczy, czym się różni rzeźba od płaskorzeźby 
• wskazuje różnice między sztuką profesjonalną, popularną a ludową, 
• wyjaśnia terminy związane z poznanymi nurtami sztuki nowoczesnej, 
• wylicza rodzaje i tematy fotografii, 
• wymienia cechy dzieł dadaizmu i surrealizmu, 
• zna funkcje i cechy techniki fotograficznej, 
• opisuje wybrany asamblaż lub wskazaną instalacje. 
• omawia przykłady technik i strategii artystycznych typowych dla pop-
artu, postmodernizmu, konceptualizm, minimalizm, land art, 
• omawia nowe role artysty i odbiorcy w happeningu i performance, 
• wymienia środki wyrazu typowe dla sztuk wizualnych, 

dodatkowo: 
•  zwykle pracuje systematycznie, indywidualnie i zespołowo, 
•  najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe, 
•  dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 
umiejętności w stopniu poprawnym: 

•  wymienia przykładowe formy dzieł sztuki współczesnej, 
•  wyjaśnia najważniejsze terminy związane z poznanymi nurtami sztuki 
nowoczesnej, 
•  wymienia zastosowanie fotografii w życiu codziennym, 
•  wyjaśnia terminy związane z nurtami dadaizmu i surrealizmu, 
•  wyjaśnia terminy typowe dla filmu, 



•  wyjaśnia czym są asamblaż, instalacja, wideoinstalacja oraz pop-art, 
postmodernizm, konceptualizm, minimalizm, land art, 
•  wyjaśnia czym jest happenig, performance, nowe media w sztuce, 

dodatkowo: 
•  nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie 
działania, 
•  rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo - grupowych, 
•  najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 
umiejętności na poziomie elementarnym: 

•  wykonuje w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką 
oficjalną i twórczością ludową, 
•  wyjaśnia podstawowe terminy związane z fotografią, 
•  wykonuje w wybranej technice plastycznej prace inspirowaną 
twórczością dadaistów, surrealistów, 
•  wskazuje na przykładach typy planów filmowych, 
•  wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w 
sztuce najnowszej, 
•  wyjaśnia czym są asamblaż, instalacja, wideoinstalacja oraz pop-art, 
postmodernizm, konceptualizm, minimalizm, land art, 

dodatkowo: 
•  nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 
•  niestarannie wykonuje ćwiczenia, nie uczestniczy w dyskusjach, 
•  ma problemy z przygotowaniem się do zajęć. 

 
Ocenę niedostatecznąotrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i 
nie nabył umiejętności przewidzianych w programie nauczania oraz: 

•  nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
•  nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 
•  nie bierze udziału w działaniach twórczych, 
•  nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej 
niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach. 

 


