
 WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA KLASA VII     

„Do Dzieła” - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej 

 

 

Ocenę dopuszczajacą otrzymuje uczeń, który: 

 

- niechętnie pracuje na zajęciach lekcyjnych,  

 -niesamodzielnie wykonuje prace plastyczne,  

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,  

-posługuje się prostym słownictwem plastycznym takim jak: 

 grafika , faktura, kompozycja, kontur, barwa, kompozycja, pejzaż, perspektywa,  

-zna tylko niektóre  dziedziny sztuk plastycznych,  

-potrafi opowiedzieć o elementach dzieła plastycznego.  

 

 

 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
-opanował  w stopniu słabym materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach 

o charakterze szczegółowym),  

- w miarę możliwości samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

- poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy, 

- wie  jaka jest rola plastyki w najbliższym otoczeniu,  

- zna pojęcia: druk wklęsły, wypukły, matryca, znak plastyczny, architektura, skansen,  

-potrafi wymienić elementy języka plastyki tworzące kompozycje potrafi je wskazać  

w najbliższym  otoczeniu i stosować w swoich pracach,  

-potrafi wykonać fotokolaż, 

- zna podstawowe wiadomości dotyczące sylwetek omawianych malarzy,  

- prace plastyczne na lekcji wykonuje z pomocą nauczyciela, 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy,  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 - opanował w stopniu dobrym treści programowe z plastyki w klasie siódmej,  

-  stara się  samodzielnie interpretować  wybrane dzieła sztuki, 

- wymienia placówki działające na rzecz kultury, 

- zna zasady zachowania się w muzeum, 

-wskazuje zabytki znajdujące się w regionie, 

-podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych, 

-wyjaśnia, kogo możemy nazywać twórcą ludowym, 

-potrafi wskazać elementy kompozycji na przykładach reprodukcji obrazów, oraz swobodnie 

się nimi posługuje,  

- zna chronologię sztuki, 

-stosuje poznane na lekcjach perspektywy w działaniach plastycznych,  

-sam potrafi dobrać narzędzia i podłoża do tematu pracy, 

- jest przygotowany do zajęć, 

- samodzielnie, starannie i zgodnie z tematem wykonuje prace plastyczne na lekcji, 

- zna terminy takie jak: fowizm, kubizm, futuryzm, ekspresjonizm, formizm,  

- potrafi określić ramy czasowe sztuki nowoczesnej, 

- zna terminy: fotomontaż, fotokolaż, fotogram, fotografia analogowa i cyfrowa, fotografik,           

kadr, światłocień. 



 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
- bardzo dobrze posługuje się poznanym słownictwem plastycznym,   

 -opisuje i porównuje wybrane prace pod kątem kompozycji , perspektywy, techniki  

 -wie co to jest instalacja, film, happening, 

 - zna terminy: fabuła, kadr, ujęcie, scena, montaż, sekwencja, plan filmowy , 

-w swoich pracach realizuje własne pomysły,  

-bierze aktywny udział w lekcjach,  

-zna chronologię sztuki i przedstawicieli danej epoki, rozpoznaje reprodukcje i jej twórców  

-bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy,  

- zawsze jest przygotowany  do zajęć twórczych , 

- wykazuje inwencję twórczą, 

-uczestniczy w konkursach plastycznych,  

- bierze czynny udział w życiu artystycznym szkoły, 

-z zaangażowaniem współpracuje w grupie. 

  

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- celująco opanował treści programowe z plastyki w klasie siódmej,  

-systematycznie i starannie prowadzi zeszyt do plastyki,  

-  wyjaśnia, czym są asamblaż, instalacja, wideoinstalacja,  

-  wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w sztuce najnowszej,  

-  opisuje wybrany asamblaż lub wskazaną instalację,  

-  wykonuje pracę przestrzenną w wybranej technice, 

-prace ucznia są prezentowane na wystawach szkolnych,  

- bierze czynny udział w życiu artystycznym szkoły, 

-zbiera swoje prace i przynajmniej raz w roku organizuje z nich wystawę w szkole,  

-jest zawsze przygotowany do lekcji,  

-ze starannością  zaangażowaniem i pomysłowością wykonuje swoje prace na lekcjach,  

-wykonuje zadania dodatkowe, które nauczyciel proponuje chętnym uczniom,  

-aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

-uczestniczy w konkursach plastycznych, 

- z  zaangażowaniem współpracuje w grupie. 

 


