
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Prace plastyczne tradycyjne/fotografia/animacja/grafika komputerowa  

-zgodność z tematem; 
-konsekwentna kompozycja; 

-przemyślana kolorystyka/jeśli jest niezbędna w pracy/;  
w rysunku walor/różnicowanie kolorystyczne kreski/, w innych technikach wykorzystanie cech tej 

techniki/ światło w fotografii lub kształty w animacji ;  

w rzeźbie umiejętne zagospodarowanie przestrzeni 
-oryginalne ujęcie tematu, ciekawy pomysł nie wzorowany                                                  

na cudzych pracach; 

 -praca o wyjątkowych walorach artystycznych, świadcząca o  własnym stylu i wnikliwej obserwacji; 
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 19-20 p. Celujący 

17-18 p. Bardzo dobry 

14-16 p. Dobry 
10-13 p. Dostateczny 

    7-9 p. Dopuszczający 

    

Umiejętności analizowania dzieła sztuki według  wskazówek dla ucznia  

pełna wypowiedź według planu analizy: 
-określenie rodzaju malarstwa; 

-przedstawienie tematu dzieła; 

-nazwanie rodzaju kompozycji; 
-omówienie roli światła; 

 -określenie gamy barwnej i dominanty/akcentu/ 

 -podanie w przybliżeniu epoki, okresu w dziejach sztuki;  
 -informacja o autorze i jego stylu; 

 -omówienie planów w obrazie;  

   -odpowiednia terminologia dotycząca sztuk plastycznych; 
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dotyczy uczniów od klasy V 

 

 

Elementy wiedzy z historii sztuki/wypowiedzi, sprawdziany/   

-wypowiedź ściśle związana z poleceniem;                                                               

  -wyczerpująca wypowiedź zgodna z informacjami poznanymi                                 

na zajęciach, zawarta w 3- 4 zdaniach (podręcznik, zeszyt, inne źródła); 
 -odpowiednie słownictwo;                                                                                          

 -podanie lub rozpoznanie  przykładów dzieł sztuki 
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    7-9 p. Dopuszczający 

 

Uczniowie otrzymują tematy do samodzielnego opracowania (tzw. prezentacje). Za rzetelne 

wywiązanie się z pracy otrzymują ocenę celującą (jednostkową za każdy temat).  

Źródła niezbędne do opracowania tematu uczeń otrzymuje od nauczyciela. 

Prezentacja jest samodzielnym opracowaniem ucznia, co powinien udowodnić opowiadając 

opracowany temat. Nie może to być czytanie z kartki. Mile widziane ilustracje do tematu. 

Ponadto ocenę celującą uczniowie otrzymują za udział w konkursach przedmiotowych, po 
zakwalifikowaniu przez nauczyciela pracy do konkursu. 

 


