
Wymagania edukacyjne z zaj ęć artystycznych – klasa II i III gim 

 

Ocena dopuszczaj ąca  

Uczeń powinien : 

- opanować proste informacje, umiejętności i treści nawiązujące do  plastyki, umożliwiające 
kontynuację nauki na następnym etapie edukacyjnym    

- projektować, planować pracę jako ważny element twórczości (rysowanie, szkicowanie, wybór 
sposobu wykonania) 

- dokumentować wybrane, najważniejsze działania podejmowane podczas zajęć artystycznych 
w celu pokazania np. faz powstania kompozycji  

- przygotowywać materiały plastyczne i treści teoretyczne ułatwiające wykonywanie projektów 

- uczestniczenie w wykonywaniu prac plastycznych, projektów i zadaniach porządkowych po ich 
wykonaniu  

 

Ocena dostateczna  

Uczeń powinien :  

- przyswoić wybrane umiejętności i treści nauczania i wykorzystywać je w celu wykonania 
prostych zadań teoretycznych i ćwiczeń  praktycznych o charakterze odtwórczym  

- znać specyfikę malarstwa i grafiki, wybrane tajniki techniczne w celu wykonywania prac i 
projektów 

- tworzyć indywidualne i grupowe ćwiczenia plastyczne, prace i projekty z korektą nauczyciela  

- działania podejmować celowo i systematycznie  

- brać aktywny udział w zajęciach i zachować kulturę osobistą na zajęciach  

- zgodnie współpracować z innymi uczestnikami zajęć  

 

    Ocena dobra 

Uczeń powinien:  

- przyswoić szerszy zakres praktycznych i teoretycznych treści programowych aby wykonywać 
złożone ćwiczenia praktyczne i teoretyczne  

- analizować poznawane treści  

- przenosić wiedze na inne dziedziny 

- dostrzegać związki wiedzy teoretycznej z praktycznym działaniem , kształtowaniem otoczenia  

- przedstawiać refleksje na temat specyfiki, wymowy, przesłania dzieł sztuki  



- odznaczać się kreatywnością, pomysłowością i postawą poszukującą  

- korzystać z różnych źródeł informacji, materiału ilustracyjnego i wykorzystywać je podczas 
wykonywania ćwiczeń  

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń powinien:  

- w pełni realizować wymagania programowe oraz podstawę programową  

- bardzo dobrze przyswoić treści teoretyczne 

- zauważać związki i wpływy plastyki na różne dziedziny sztuki i kultury  

- umiejętnie stosować poznaną wiedzę do wykonywania oryginalnych zadań twórczych  

- analizować realizowane zadania teoretyczne i praktyczne 

- wykazywać się bardzo dużą aktywnością twórczą i zaangażowaniem w podejmowaną pracę  

-  dokonywać samodzielnych wyborów podczas tworzenia  

- dokonywać prezentacji wybranych dzieł, twórczości artystów, zagadnień technicznych 
mających istotne znaczenie w procesie twórczym 

- umiejętnie podejmować współpracę, dyskusję, porównywanie stanowisk, podział zadań 

- zachować kulturę podczas procesu tworzenia prac, komponowania, odbioru dzieła 

- zachować zgodność kompozycji z zadanym tematem przy wykorzystaniu różnych technik 
plastycznych odpowiednich do określonej pracy, staranność realizacji  

 

Ocena celuj ąca  

Uczeń powinien:  

- wykazać się wiedzą, umiejętnościami praktycznymi, zamiłowaniem artystycznym 
przewyższającym zakres pełnej realizacji programu a tym samym podstaw programowych  

- zauważać złożone związki kulturowe plastyki z innymi dziedzinami sztuki, nauki, kultury 

- dostrzega wpływ sztuki na rzeczywistość 

- realizuje prace konkursowe 

- mieć dojrzałe podejście do nauki plastyki przewyższające wymagania edukacyjne na tym 
etapie edukacyjnym  

- odznaczać się postawą twórczą, poszukującą i aktywnością  

- uczestniczyć w konkursach szkolnych lub zewnętrznych    

 


