
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARCZMISKACH 
 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

PLASTYKA 
            

 
CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji-percepcja sztuki. 
Tworzenie wypowiedzi-ekspresja sztuki. 
Analiza i interpretacja tekstów kultury-recepcja sztuki. 

 
TREŚCI NAUCZANIA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji-percepcja sztuki. 
Uczeń; 
1. Określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, 
zabytkami, i dziełami sztuki współmedialnej w kompozycji na płaszczyźnie oraz w 
przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej.  
2.  

 
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE SĄ DZIELONE NA ZAKRES  
PODSTAWOWY I PONADPODSTAWOWY: 

Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, 
które można zaklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, 
bazowe, to jest niezbędne w dalsze nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych 
przedmiotów, interdyscyplinarne, pewne i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy i 
umiejętności z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę dostateczną. Słabe opanowanie zakresu 
programu ocenia się na ocenę dopuszczającą, a nie opanowanie programowych wymagań na 
ocenę niedostateczną, 

Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności 
trudniejsze, takie które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub 
swoistość przedmiotu, mają także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od 
stopnia opanowania wymagań z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli jest potrzebne 
wsparcie pomoc nauczyciela, albo bardzo dobrą, jeśli uczeń samodzielnie operuje zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i 
umiejętności wykraczają poza wymagania zakresu ponadpodstawowego. 
 
 
 



Nr 
DZIAŁU 

DZIAŁ PROGRAMU 
TREŚCI NAUCZANIA 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA/WYMAGANIA 

podstawowe ponadpodstawowe 
propozycje/ przykłady  

na ocenę celującą 

I OKRES 

I 
Zaproszenie do zajęć plastycznych, 
zapoznanie z programem.  

   

II 
Plastyka i media  
Temat: Piękno, sztuka i kultura.  

 Uczeń:  
1. Próbuje definiować pojęcia: piękno, 
sztuka, kultura.  
2. Wymienia dziedziny sztuki.  
3.  Podaje przykłady sztuki 
przedstawiającej i nieprzedstawiającej.  
4. Wymienia wytwory kultury masowej  
5. Ocenia subkultury młodzieżowe.  
6. Dostrzega, że podstawowym źródłem 
inspiracji twórców jest natura i 
codzienne życie.  

 Uczeń:  
1. Analizuje pojęcia: piękno, sztuka, 
kultura. 
2. Dostrzega relatywizm związany z 
odbiorem sztuki.  
3. Porównuje dzieła sztuki, posługując 
się terminami plastycznymi.  
4. Ocenia wytwory kultury masowej.  
5. Ocenia subkultury, uwzględniając 
zachowanie, strój, język, poglądy i 
upodobania estetyczne.   
6. Wykorzystuje w pracy twórczej 
różnorodne źródła inspiracji.  
7. Projektuje, przygotowuje prezentację 
multimedialną w programie PowerPoint.  

Uczeń: 
1.Wykonuje folder lub pracę 
graficzną na temat subkultury 
wybranej przez siebie. 
 

III 
Sztuka i media  
Temat: Architektura – sztuka 
kształtowania przestrzeni  

 Uczeń:  
1. Rozumie pojęcia: architektura, 
urbanistyka.  
2. Wymienia funkcje, jakie pełni 
architektura.  
3. Wymienia style w architekturze.  
4.  Zauważa czynniki, które wpływają na 
rozwój architektury.  
5. Opisuje wybraną budowlę w swoim 
otoczeniu ( nazywa elementy 
architektoniczne )  
6. Wyszukuje informacje zawarte w 
podręczniku, książkach, Internecie.  
7. Sporządza projekt folderu lub reklamy 
promującej architekturę regionu,  

 Uczeń:  
1. Potrafi odszukać i zinterpretować 
związki przyczynowo – skutkowe, które 
wpłynęły na rozwój architektury.  
2. Omawia funkcje, jakie pełni 
architektura.  
3. Dostrzega zależność funkcji od formy 
budowli.  
4. Omawia bryły budynków, wnętrza i 
elementy architektoniczne.  
5. Potrafi przyporządkować budowle do 
stylu epoki, w jakiej powstały.  
6. Porównuje dwie budowle, używając 
pojęć plastycznych.  
7. Projektuje własne budowle, 

Uczeń: 
1.Wykonuje przestrzenną formę 
architektoniczną. 
 



8. Wykonuje w grupie przestrzenny 
model budynku.  

wykorzystując edytor grafiki.  
8. Samodzielnie wykonuje przestrzenny 
model budynku.  

    IV   
Plastyka i media  
Temat: Świat pełen barw – malarstwo.  

 Uczeń:  
1. Wymienia źródła inspiracji twórców.  
2. Podaje elementy kompozycji obrazu.  
3. Potrafi odróżnić malarstwo 
przedstawiające i abstrakcje.  
4. Nazywa barwy podstawowe i 
pochodne.  
5. Wymienia techniki malarskie.   
6 Wykonuje pracę malarską na zadany 
temat.  

 Uczeń:  
1. Omawia źródła inspiracji malarzy.  
2. Wymienia i analizuje elementy 
budujące kompozycję obrazu.  
3. Podaje przykłady malarstwa i 
przedstawiającego i abstrakcji.  
4. Analizuje użyte środki plastyczne w 
obrazie.  
5. Zna techniki malarskie i rozpoznaje je 
na przykładach.  
6. Świadomie używa środków 
malarskich do wykonania własnej pracy 
malarskiej.  

Uczeń: 
1.Wykonuje pracę malarską z 
użyciem poznanych technik. 
 

 
      
      
    V  
 
 
 
 

Plastyka i media  
Temat: Wyrażone kreską – grafika i 
rysunek, grafika komputerowa  

Uczeń:  

1. Wymienia różne techniki 
rysunkowe i graficzne  
2. Zna przybory, jakimi posługuje 
się rysownik i grafik  
3. Zna pojęcie waloru.  
4. Wykonuje linoryt, monotypie 
oraz frotaż.  
5. Używa programu do grafiki 
wektorowej, aby zaprojektować 
własną kompozycję.  

Uczeń:  

1. Potrafi rozpoznać technikę 
rysunkową lub graficzną na 
przykładach i omówić je.  
2. Zna i stosuje rozwiązania 
walorowe we własnych pracach.  
3. Wykonuje frotaż, linoryt i 
monotypię, uwzględniając 
wymagania techniczne i 
świadomie używając efektów 
charakterystycznych dla 
poszczególnych technik.  
4. Projektuje własną kompozycję, 
świadomie używając narzędzi 
interaktywnych i efektów 
specjalnych przy użyciu programu 
komputerowego.  

Uczeń: 
1.Wykonuje pracę w linorycie i 
monotypii inspirując się dziełami 
znanych artystów. 
 

    VI  
Plastyka i media  
Temat: O pomnikach i nie tylko – rzeźba  

Uczeń:  

1. Wyjaśnia pojęcia: rzeźba, 
Uczeń:  

1. Charakteryzuje i interpretuje 
Uczeń: 
1.Wykonuje odlew gipsowy 
np.popiersie. 



 
 
 

płaskorzeźba, relief.  
2. Zna materiały, techniki i 
narzędzia, którymi wykonuje się 
rzeźby.  
3. Podaje tematy i funkcje rzeźby.  
4. Rozpoznaje formy przestrzenne  
5. Wskazuje twórców i nazwy 
najsłynniejszych rzeźb 
omawianych w podręczniku.  
6. Odnajduje informacje.  
7. Wykonuje prezentację 
komputerową na zadany temat.  

rzeźby z różnych epok, określa 
swoje stanowisko.  
2. Uzasadnia swe wybory, 
wartościuje dzieła.  
3. Określa i porównuje dzieła 
różnych twórców.  
4. Analizuje dzieło rzeźbiarskie, 
posługując się trafnie 
terminologią plastyczną.  
5. Wykonuje samodzielnie lub w 
grupie formę przestrzenną.  
6. Przygotowuje dokumentację.  
7. Wykonuje w twórczy sposób 
prezentację komputerową.  

 

   VII  
     

Plastyka i media  
Temat: Patrzymy na sztukę – analiza 
dzieła sztuki.  

Uczeń:  

1. Wyróżnia elementy analizy 
obrazu.  
2. Omawia dzieło sztuki na 
poziomie dosłownym, podając 
treści i zastosowane środki 
wyrazu plastycznego.  
3. Czyta informacje z ilustracji ( 
reprodukcji dzieł sztuki )  
4. Używa terminologii 
plastycznej.  
5. Wypowiada swoje zdanie na 
temat analizowanego dzieła. 
6. Projektuje symboliczny znak – 
amulet.  
7. Zachowuje zgodność 
wypowiedzi z tematem.  

Uczeń:  

1. Posługuje się swobodnie 
schematami analizy dzieła sztuki.  
2. Zachowuje logikę wypowiedzi 
określa: czas, autora, cechy stylu, 
treści i formę dzieła.  
3. Interpretuje odbiór na poziomie 
symbolicznym i metaforycznym.  
4. Wartościuje omawiane dzieło i 
uzasadnia swoje stanowisko.  
5. Poprawnie używa terminologii 
plastycznej.  
6. Wyszukuje w literaturze 
fachowej interesujące szczegóły 
dotyczące twórców.  
7. Projektuje w dostępnym 
programie komputerowym.  
8. Wykonuje ćwiczenie na zadany 

Uczeń: 
1.Wykonuje planszę poglądową z 
kolejnymi kryteriami analizy dzieła 
sztuki. 
 



temat, interpretując osiągnięcia 
sztuki prehistorycznej w twórczy 
sposób.  
 

    VIII  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia sztuki  
Temat: Otchłanie czasu – sztuka 
prehistoryczna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń:  

1. Wymienia epoki prehistoryczne 
( paleolit, neolit, epoka brązu i 
żelaza )  
2. Opisuje tematykę malowideł 
naskalnych.  
3. Wymienia przykłady zabytków 
sztuki prehistorycznej z 
podręcznika.  
4. Zna pojęcia: menhir, dolmen, 
kromlech.  
5. Wskazuje Biskupin jako 
zabytek kultury łużyckiej na 
ziemiach polskich.  
6. Projektuje symboliczny znak – 
amulet.  
7. Zachowuje zgodność 
wypowiedzi z tematem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń:  

1. Przyporządkowuje epokom 
prehistorycznym przykłady 
zabytków.  
2. Opisuje malarstwo 
prehistoryczne na przykładach 
Altamiry i Lascaux, analizując ich 
formę i funkcję.  
3. Pojęciom menhir, dolmen i 
kromlech potrafi 
przyporządkować przykłady 
zabytków i umiejscowić je na 
terenach Europy.  
4. Opisuje / Omawia osiągnięcia 
kultury łużyckiej ( szczególnie 
konstrukcję Biskupina )  
5. Projektuje w dostępnym 
programie komputerowym.  
6. Wykonuje ćwiczenia na zadany 
temat, interpretując osiągnięcia 
sztuki prehistorycznej w twórczy 
sposób.  
 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 



 
   IX  

Historia sztuki  
Temat: Skarby Nilu – sztuka 
starożytnego Egiptu.  

Uczeń:  

1. Potrafi wymienić najważniejsze 
osiągnięcia starożytnego Egiptu.  
2. Rozpoznaje przykłady 
najbardziej znanych dzieł.  
3. Wyjaśnia pojęcia kanonu w 
rzeźbie i malarstwie.  
4. Zna typy budowli w 
starożytnym Egipcie.  
5. Wymienia rodzaje 
przedstawień w rzeźbie.  
6. Posługuje się narzędziami 
interakcyjnymi w graficznym 
programie komputerowym.  
7. Wykonuje ćwiczenie 
plastyczne na zadany temat.  
 

Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe 
wpływające na rozwój sztuki.  
2. Charakteryzuje i interpretuje 
osiągnięcia starożytnego Egiptu.  
3. Rozpoznaje dzieła, 
umiejscawiając je w czasie i 
przestrzeni.  
4. Wyjaśnia związek formy i 
funkcji w dziełach.  
5. Rozumie pojęcie kanonu w 
odniesieniu do malarstwa, rzeźby 
i architektury.  
6. Omawia ewolucję formy 
budowli sepulkralnych w 
starożytnym Egipcie.  
7. Projektuje / Wykonuje 
ćwiczenie praktyczne na zadany 
temat, interpretując osiągnięcia 
starożytnego Egiptu w twórczy 
sposób.  

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 

     
     X   
 
     
 

Historia sztuki  
Temat: U podnóża Akropolu – sztuka 
starożytnej Grecji.  

Uczeń:  

1. Wymienia podstawowe style w 

sztuce starożytnej Grecji.  
2. Zna porządki architektoniczne 
budowli z podręcznika.  
3. Rozpoznaje rzeźbę grecką, 
wymienia charakterystyczne 
cechy.  
4. Zna style malarstwa wazowego.  
5. Posługuje się programem 
Powerpoint.  

Uczeń:  

1. Zauważa znaczenie kultury i 
sztuki starożytnej Grecji w 
nowożytnej kulturze europejskiej.  
2. Charakteryzuje i interpretuje 
dzieła architektury malarstwa i 
rzeźby.  
3. Analizuje formę i funkcję 
poszczególnych dzieł.  
4. Potrafi przyporządkować dzieła 
stylom. 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 



6. Wykonuje pracę plastyczną na 
zadany temat. 
 

5. Zna nazwiska rzeźbiarzy i 
architektów.  
6. Inspiruje się starożytną Grecją i 
jej dziełami, interpretując je w 
twórczy sposób.  
7. Swobodnie posługuje się 
programem komputerowym 
PowerPoint.  

    XI 

Historia sztuki  
Temat: Imperium Romanum – sztuka 
starożytnego Rzymu.  
 
 

Uczeń:  

1. Wymienia podstawowe typy 
budowli publicznych w 
starożytnym Rzymie.  
2. Rozpoznaje przykłady 
malarstwa pompejskiego.  
3. Opisuje portret realistyczny w 
rzeźbie.  
4. Wykonując pracę plastyczną, 
zachowuje zgodność wypowiedzi 
z tematem. 
 
 
 

Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe 
wpływające na rozwój stylu.  
2. Charakteryzuje osiągnięcia 
rzymskie w dziedzinie 
architektury.  
3. Charakteryzuje portret 
realistyczny, malarstwo 
iluzjonistyczne.  
4. Odnajduje i interpretuje 
związki przyczynowo – skutkowe 
w rozwoju cywilizacji starożytnej.  
5. Celowo w twórczy sposób 
interpretuje inspiracje sztuką 
starożytnego Rzymu w 
indywidualnej pracy twórczej.  

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 

    XII  
Historia sztuki  
Temat: Ku chwale bożej – sztuka 
romańska. 

Uczeń:  

1. Rozpoznaje budowle 
romańskie.  
2. Określa związek rzeźby i 
malarstwa z architekturą.  
3. Wymienia elementy 
architektoniczne.  
4. Podaje przykłady budowli 

Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe 
wpływające na rozwój stylu.  
2. Na podstawie cech sztuki 
rozpoznaje i charakteryzuje 
budowle romańskie, rzeźbę i 
malarstwo.  

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 



romańskich w Polsce.  
5. Zachowuje zgodność 
wypowiedzi z tematem.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Dostrzega związek sztuki z 
religią.  
4. Analizuje dzieła sztuki pod 
względem treści i formy, 
uwzględniając funkcję sakralną.  
5. Twórczo interpretuje zadany 
temat.  

   XIII 
Historia sztuki  
Temat: Pęd ku niebu – sztuka gotycka 

Uczeń:  

1. Rozpoznaje budowle.  
2. Definiuje podstawowe gotyckie 
elementy architektoniczne.  
3. Podaje typy przedstawień w 
rzeźbie gotyckiej.  
4. Wymienia zabytki gotyku w 
Polsce.  
5. Dowolna inspiracja sztuką 
gotycką w plastycznej pracy 
własnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe 
wpływające na rozwój stylu.  
2. Charakteryzuje budowle 
gotyckie pod względem 
konstrukcji formy i funkcji.  
3. Rozpoznaje elementy 
architektoniczne opisuje ich formę 
i funkcję.  
4. Analizuje rzeźbę, interpretuje 
sposób przedstawienia postaci, ich 
ekspresję.  
5. Rozpoznaje zabytki 
architektury gotyckiej.  
6. Porównuje dzieła romańskie i 
gotyckie.  
7. Pogłębia swoją wiedzę.  
8. Celowo inspiruje się sztuką 
gotycką we własnych pracach 
twórczych.  

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 



   XIV  

 
 
 
 
Historia sztuki  
Temat: Kult sztuki antycznej – renesans.  
 
 
 
 

Uczeń:  

1. Podaje cechy charakterystyczne 
sztuki renesansowej.  
2. Rozpoznaje budowle 
renesansowe.  
3. Podaje podręcznikowe 
przykłady dzieł renesansowych 
oraz ich twórców.  
4. Definiuje pojęcia: realizm, 
przestrzeń w obrazie, 
perspektywa.  
5. Wykonuje pracę plastyczną, 
swobodnie interpretując inspiracje 
renesansem.  

Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe 
wpływające na rozwój stylu.  
2. Określa ramy czasowe i zasięg 
terytorialny sztuki renesansowej.  
3. Charakteryzuje zabytki 
architektury, rzeźby i malarstwa.  
4. Analizuje ich treść i formę oraz 
indywidualne cechy twórców.  
5. Rozpoznaje dzieła i ich 
twórców.  
6. Pogłębia swoją wiedzę ( 
książki, albumy, Internet, przez 
zwiedzanie zabytków, galerii itp. )  
7. Twórczo interpretuje dzieła 
renesansu, wykonując własną 
pracę plastyczną.  

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną o życiu i twórczości 
Leonarda lub Michała Anioła. 
 

   XV  
 

 
 
Historia sztuki  
Temat: Wyobraźnia bez granic – sztuka 
manieryzmu, baroku i rokoka.  
 
 
 

Uczeń:  

1. Wymienia cechy malarstwa 
manierystycznego, podaje 
przykłady z podręcznika.  
2. Zna cechy stylu barokowego w 
malarstwie, rzeźbie i 
architekturze.  
3. Rozpoznaje budowle barokowe.  
4. Potrafi umiejscowić w czasie i 
miejscu portret trumienny i 
sarmacki.  
5. Samodzielnie wykonuje pracę 
plastyczną lub prezentację na 
zadany temat.  

Uczeń:  

1. Określa uwarunkowania.  
2. Charakteryzuje cechy stylowe 
malarstwa manierystycznego na 
przykładach.  
3. Porównuje obrazy manieryzmu, 
baroku i rokoka.  
4. Analizuje bryłę i wnętrza 
budowli barokowych.  
5. Rozpoznaje przykłady dzieł 
manieryzmu, baroku i rokoka, 
uwzględniając cechy stylu oraz 
ich twórców. 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację o twórczości 
Berniniego. 
 

 



 
 

II OKRES 

XVI  
Historia sztuki  
Temat: Potęga antyku – sztuka 
klasycystyczna.  

Uczeń:  

1. Wymienia główne cechy stylu 
klasycystycznego w architekturze, 
malarstwie i rzeźbie.  
2. Podaje podręcznikowe 
przykłady klasycystycznych 
budowli i ich twórców.  
3. Rozpoznaje zabytki polskie 
epoki klasycyzmu.  
4. Zachowuje zgodność 
wypowiedzi plastycznej z 
tematem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń:  

1. Określa tło historyczne epoki 
oraz związki przyczynowo – 
skutkowe, które wpłynęły na 
rozwój kultury i sztuki.  
2.  Charakteryzuje przykłady 
malarstwa, rzeźby i architektury 
klasycyzmu, zna ich twórców.  
3. Porównuje dzieła architektury 
antycznej, renesansowej oraz 
klasycystycznej.  
4. Odnajduje kontekst dzieła.  
5. Analizuje inspiracje antykiem, 
treści i formę dzieł malarskich i 
rzeźbiarskich.  
6. Twórczo interpretuje temat.  
 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną o zabytkach 
klasycyzmu z naszej okolicy Np w 
Karczmiskach. 
 

XVII 
Historia sztuki  
Temat: Wolność w kraju marzeń – 
romantyzm.  

 Uczeń:  

1.Definiuje pojęcie romantyzm.  
2. Podaje inspiracje tematyką 
dzieł i przykłady.  
3. Wymienia neostyle w 
architekturze XIX w.  
4. Wykonuje pracę plastyczną w 
zgodności z tematem. 
 
 

 Uczeń:  

1. Określa tło społeczno – 
polityczne mające wpływ na 
rozwój kultury i sztuki.  
2.  Charakteryzuje dzieła 
malarstwa, interpretuje 
symbolikę, inspiracje i środki 
wyrazu plastycznego.  
3. Analizuje i porównuje formę 
architektoniczną neostylów.  

Wykonuje pracę wizualną o 
neostylach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Twórczo interpretuje pracę 
plastyczną na zadany temat.  
5. Ocenia epokę i jej wytwory, 
uzasadnia swoje stanowisko.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia Sztuki  
Temat: Pochwała codzienności – realizm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Uczeń:  

1.  Podaje podręcznikowe 
przykłady dzieł i ich twórców.  
2.  Rozumie pojęcia realizmu i 
akademizmu w malarstwie, 
wymienia ich cechy.  
3. Podaje przykłady malarstwa 
historycznego i omawia jego 
znaczenie.  
4. Wyjaśnia termin eklektyzm w 
architekturze i podaje przykłady ( 
z podręcznika) dzieł 
eklektycznych.  
5. Wykonuje pracę plastyczną 
zgodną z tematem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Uczeń:  

1. Charakteryzuje tło historyczne 
epoki i jego wpływ na kulturę i 
sztukę ( rozwój przemysłu i 
przemiany społeczne ).  
2. Analizuje dzieła pod względem 
treści i formy, a także znaczenia 
dla ówczesnych ludzi.  
3. Rozpoznaje dzieła patriotyczne, 
ich funkcję i budowę oraz 
twórców.  
4. Pogłębia swoją wiedzę poprzez 
wyszukiwanie wiadomości w 
książkach, albumach, Internecie, 
przez zwiedzanie zabytków, 
galerii itp.  
5. Omawia specyficzny charakter 
realistycznego malarstwa 
polskiego.  
6. Realizuje swoją pracę 
plastyczną w sposób twórczy.  
7. Twórczo interpretuje dzieła, 
wykonując własną pracę 
plastyczną.  
 
 
 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 XIX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Historia Sztuki  
Temat: Migoczące płótna – impresjonizm 
i postimpresjonizm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń:  

1.Zauważa inspiracje i osiągnięcia 
naukowe, które miały wpływ na 
rozwój kierunku.  
2. Dostrzega nowe zasady 
budowania obrazu, środki wyrazu.  
3. Zna pojęcia: barwy czyste, 
dywizjonizm, pointylizm.  
4. Wskazuje dzieła 
reprezentatywne dla kierunków, 
podaje ich autorów.  
5. Ocenia wartości estetyczne 
malarstwa impresjonistycznego i 
uzasadnia swoje stanowisko.  
6. Dowolnie interpretuje pracę 
plastyczną na zadany temat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń:  

1.Charakteryzuje inspiracje i 
osiągnięcia naukowe, które miały 
wpływ na rozwój kierunku. 
2. Omawia nowe zasady 
budowania obrazu, środki wyrazu.  
3. Omawia pojęcia: barwy czyste, 
dywizjonizm, pointylizm.  
4. Analizuje dzieła 
reprezentatywne dla kierunków, 
podaje ich autorów.  
5. Określa swój stosunek do 
wartości estetycznych malarstwa 
impresjonistycznego i uzasadnia 
swoje stanowisko.  
6. Pogłębia swoją wiedzę poprzez 
wyszukiwanie wiadomości w 
książkach, albumach, Internecie, 
przez zwiedzanie zabytków, 
galerii itp.  
7. Twórczo interpretuje dzieła 
impresjonistyczne i 
postimpresjonistyczne, wykonując 
własną pracę plastyczną na 
zadany temat.  
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację o 
impresjonizmie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń: 



 
 
 
 
   XX  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Historia Sztuki  
Temat: Sztuka przełomu wieków – 
symbolizm i secesja.  

 Uczeń:  

1.Rozpoznaje dzieła symboliczne 
polskich i europejskich artystów.  
2. Omawia cechy malarstwa 
symbolicznego.  
3. Rozumie pojęcie secesja, 
przytacza przykłady dzieł 
secesyjnych z różnych dziedzin z 
podręcznika.  
4. Zachowuje zgodność 
wypowiedzi z tematem.  
5. Czyta informacje zawarte w 
ilustracjach.  
6. Wykonuje pracę plastyczną 
zgodnie z tematem. 

Uczeń:  
1. Charakteryzuje tło społeczno – 
polityczne epoki i wskazuje 
wpływ na kulturę i sztukę.  
2. Charakteryzuje dzieła, 
używając terminologii 
plastycznej.  
3. Rozumie i stosuje pojęcia: 
ornament, miękka linia, płynny, 
miękki kontur, płaski kolor.  
4. Wymienia nazwiska 
reprezentatywnych twórców 
symbolizmu i secesji i omawia ich 
dzieła.  
5. Odczytuje i interpretuje dzieła 
sztuki na poziomie 
symbolicznym, metaforycznym.  
6. Twórczo interpretuje dzieła 
symbolizmu i secesji, wykonując 
własną pracę plastyczną na 
zadany temat.   

1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 

XXI 
Historia Sztuki  
Temat: Manifest swobody – sztuka I 
połowy XX w.  

Uczeń:  

1.Definiuje pojęcia: fowizm, 
ekspresjonizm, abstrakcjonizm, 
suprematyzm, kubizm, futuryzm, 
dadaizm, surrealizm, formizm, 
konstruktywizm.  
2. Podaje przykłady dzieł 
reprezentatywnych dla ww. 
kierunków oraz ich autorów z 
podręcznika.  
3. Omawia nowe zasady 

 Uczeń:  

1.Podaje cechy charakterystyczne 
dla każdego ze stylów, 
kierunków. 
2. Analizuje, porządkuje i 
porównuje dzieła reprezentujące 
różne kierunki.  
3. Omawia i interpretuje 
twórczość artystów, uzasadnia 
swoje stanowisko. 
4. Zauważa związki przyczynowo 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 



budowania obrazu.  
4. Czyta informacje zawarte w 
ilustracjach. 
5. Wykonuje pracę zgodną z 
tematem.  
 
 
 
 

– skutkowe w kształtowaniu się 
kierunków i tendencji w sztuce.  
5.Dostrzega nowe zasady 
kształtowania dzieła i wartości w 
nie wpisane.  
6. Wysnuwa wnioski, 
odpowiadając na pytania.  
7. Pogłębia swoją wiedzę poprzez 
wyszukiwanie wiadomości w 
książkach, albumach, Internecie, 
przez zwiedzanie zabytków, 
galerii itp.  
8. Twórczo interpretuje dzieła 
sztuki współczesnej, wykonując 
własną pracę plastyczną na 
zadany temat.  

  XXII 

 
 
 
Historia Sztuki  
Temat: W zasięgu ręki – sztuka 
współczesna.  
 
 
 
 

  Uczeń: 

1.Definiuje pojęcia: action 
painting, pop – art., op – art., 
hiperrealizm, konceptualizm, land 
art, happening, Bauhaus, 
environment.  
2. Podaje twórców 
reprezentatywnych dla 
poszczególnych kierunków i ich 
dzieła.  
3. Odczytuje dzieła sztuki na 
poziomie dosłownym.  
4. Przedstawia własne stanowisko 
na temat oglądanych dzieł.  
5. Wykonuje pracę plastyczną 
zgodnie z tematem. 

 Uczeń:  

1.Wskazuje źródła inspiracji, 
uwarunkowania społeczno – 
polityczne mające wpływ na 
rozwój sztuki, dostrzega jej rolę 
zwłaszcza w obliczu przemian po 
II wojnie światowej.  
2. Charakteryzuje i interpretuje 
dzieła reprezentujące 
poszczególne kierunki w sztuce 
oraz zna ich twórców.  
3. Samodzielnie formułuje 
wnioski odpowiadające na pytania 
dotyczące współczesnej sztuki.  
4. Analizuje i porównuje dzieła 
sztuki różnych kierunków.  

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację 
multimedialną dotyczącą omawianej 
epoki.. 
 



5. Pogłębia swoją wiedzę poprzez 
wyszukiwanie wiadomości w 
książkach, albumach, Internecie, 
przez zwiedzanie zabytków, 
galerii itp.  
 
 
 

 
 
 XXIII 
 
 
 
 

Plastyka i media / Rzeczywistość wokół 
nas.  
Temat: W świecie przedmiotów – 
wzornictwo artystyczne i przemysłowe.  

 Uczeń:  

1.Rozumie pojęcia: wzornictwo 
przemysłowe, rzemiosło 
artystyczne.  
2. Rozpoznaje przedmioty 
codziennego użytku jako wytwory 
przemysłu i inne jako wyroby 
artystycznego rzemiosła.  
3. Zna termin funkcjonalizm w 
sztuce.  
4. Wykonuje pracę plastyczną 
zgodnie z tematem.  

 Uczeń:  

1.Dostrzega związki przyczynowo 
– skutkowe, wpływające na 
rozwój wzornictwa artystycznego 
i przemysłowego na przestrzeni 
wieków.  
2. Rozróżnia pojęcia: wzornictwo 
przemysłowe, rzemiosło 
artystyczne.  
3. Podaje przykłady dzieł sztuki 
użytkowej dawnej i współczesnej.  
4. Uzasadnia swoje wybory co do 
formy i funkcji przedmiotów 
codziennego użytku.  
5. Rozumie zasadę 
funkcjonalizmu w projektowaniu 
użytkowym.  
6. Określa uwarunkowania, jakim 
podlegają projektanci w różnych 
dziedzinach.  
7. Samodzielnie pogłębia swoją 
wiedzę.  
8. Projektuje własne formy 
użytkowe, wykorzystując edytor 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację o 
wzornictwie artystycznym. 
 



grafiki, swobodnie i twórczo 
interpretując poznane przykłady z 
dziedziny wzornictwa 
artystycznego / przemysłowego.  
 
 

 XXIV  

 
 
 
 
Plastyka i media / Rzeczywistość wokół 
nas.  
Temat: Piękno na co dzień – estetyka i 
funkcjonalność.  
 
 
 
 

 Uczeń:  

1. Zna pojęcia: funkcjonalność, 
estetyka, oryginalność.  
2. Orientuje się ogólnie w 
tendencjach mody i projektowania 
mebli, samochodów.  
3. Wykonuje zadanie zgodnie z 
tematem.  

 Uczeń:  

1. Definiuje pojęcia: 
funkcjonalność, estetyka, 
oryginalność i potrafi je stosować 
w wypowiedzi na temat życia 
codziennego, urządzenia wnętrz i 
mody.  
2. Określa swój stosunek do 
wartości estetycznych w życiu 
codziennym i uzasadnia swoje 
zdanie.  
3. Wykonuje ćwiczenie 
plastyczne, twórczo 
wykorzystując swoją wiedzę, 
realizując oryginalne pomysły.  
 

Uczeń: 
1.Wykonuje projekt estetycznego 
stroju lub mebla. 
 

 XXV 

 
 
 
 
Plastyka i media / Rzeczywistość wokół 
nas.  
Temat: Nowe oblicze sztuki – sztuka 
ulicy.  
 
 

 Uczeń:  

1. Zna pojęcia: flash mob, 
performance, mural, graffiti, tagi, 
vlepki.  
2. Wyraża własną opinię na temat 
przykładów sztuki ulicy.  
3. Wykonuje ćwiczenia 
plastyczne dowolnie, inspirując 
się sztuką ulicy.  
4. Widzi granicę pomiędzy sztuką 
a wandalizmem.  

 Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe, 
wpływające na rozwój sztuki 
ulicy, relacje plastyki i pejzażu 
miejskiego.  
2. Charakteryzuje zjawiska: flash 
mob, performance, mural, graffiti, 
tagi, vlepki, przyporządkowując 
nazwiska ich twórców, miejsca 
oraz okoliczności ich powstania.  

Uczeń: 
1.Wykonuje graffiti na płycie. 
 



 
 

3.  Wyraża własną opinię na temat 
przykładów sztuki ulicy.  
4. Porównuje działania typu 
happening i performance.  
5. W twórczy sposób przedstawia 
swój pomysł, omawia użyte 
środki wyrazu.  
6. Wyjaśnia rolę i znaczenie 
sztuki ulicznej.  
7. Wykonuje ćwiczenie 
plastyczne twórczo, 
wykorzystując swoją wiedzę, 
realizuje oryginalne pomysły, 
przewiduje jego następstwa.  
8. W twórczy sposób przedstawia 
swój pomysł, omawia użyte 
środki wyrazu.  
9. Wyjaśnia rolę i znaczenie 
sztuki ulicznej.  
10. Wykonuje ćwiczenie 
plastyczne, twórczo 
wykorzystując swoją wiedzę, 
realizując oryginalne pomysły.  
 

 XXVI  

 
 
 
 Plastyka i media / Rzeczywistość 
wokół nas.  
 Temat: Spotkania ze sztuką – muzea, 
galerie, wystawy.  
 

 Uczeń:  

1. Zna historie powstania oraz 
funkcje, jakie pełnią muzea.  
2. Potrafi wymienić największe 
muzea w swojej miejscowości i 
regionie.  
3. Wie, czym różni się muzeum 
od galerii sztuki.  

 Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe, 
wpływające na rozwój 
muzealnictwa.  
2. Wskazuje powody powstania 
oraz funkcje, jakie pełnią muzea.  
3. Docenia wartość dzieł sztuki.  

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację- spacer po  
luwrze. 
 



 
 

4. Rozumie pojęcia: kolekcja, 
wernisaż.  
5. Potrafi wykonać zaproszenie 
lub plakat na wystawę.  
6. Wykonuje zadanie zgodne z 
tematem.  
 

4. Wymienia największe galerie 
sztuki i muzea w Polsce.  
5. Wskazuje największe muzea w 
regionie / Ew. swojej 
miejscowości.  
6. Wymienia największe muzea i 
galerie w Europie, orientuje się 
ogólnie, jakie reprezentatywne 
dzieła tam się znajdują.  
7. Analizuje i interpretuje 
wybrane dzieła sztuki.  
8. Uczęszcza na wystawy do 
muzeów i galerii w najbliższej 
okolicy. 
9. Wykonuje ćwiczenie 
plastyczne, twórczo 
wykorzystując swoją wiedzę.  
 

 XXVII 

 
 
 
 
 
 
Plastyka i media / Media jako 
narzędzie sztuki.  
Temat: Obrazy malowane światłem – 
fotografia.  
 
 
 
 

 Uczeń:  

1. Zna pojęcia: camera obscura, 
dagerotyp, pozytyw, negatyw, 
fotokolaż, fotomontaż, 
fotoreportaż.  
2. Wymienia rodzaje fotografii ze 
względu na funkcję użytkową.  
3. Wykonuje samodzielnie zdjęcia 
aparatem cyfrowym.  
4. Wypowiada swoje opinie o 
fotografiach.  

 Uczeń:  

1. Dostarcza związki 
przyczynowo – skutkowe, 
wpływające na rozwój fotografii.  
2. Opisuje pojęcia: camera 
obscura, dagerotyp, pozytyw, 
negatyw, fotokolaż, fotomontaż, 
fotoreportaż.  
3. Podaje przykłady fotografii 
dokumentalnej, reklamowej, 
medycznej, reportażowej i 
charakteryzuje je ze względu na 
użyte środki artystyczne.  
4. Zna warsztat fotografika i 

Uczeń: 
1.Wykonuje fotografie artystyczne. 
 



 
 

warunki dotyczące 
fotografowania.  
5. Wypowiada opinie na temat 
wybranych fotografii, 
argumentując swoje wybory.  
 

 XXVIII 

 
 
 Plastyka i media / Media jako 
narzędzie sztuki.  
 Temat: Spotkanie z X muzą – film.  
 
 
 
 

 Uczeń:  

1. Wymienia gatunki filmowe.  
2. Wymienia osoby 
odpowiedzialne za powstawanie 
filmu.  
3. Projektuje plakat filmowy w 
dowolnej technice.  
4. Wykonuje zadanie zgodnie z 
tematem.  
5. Potrafi wyjaśnić, na czym 
polega praca na planie filmowym.  
 

 Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe, 
wpływające na rozwój filmu.  
2. Omawia gatunki filmowe oraz 
wybitne dzieła i ich twórców.  
3.  Zna ogólnie historię filmu, 
podaje przykłady przełomowych 
realizacji.  
4. Wymienia osoby, dzięki 
którym powstaje film: producent, 
scenarzysta, scenograf, operator 
dźwięku, kamery, reżyser, 
aktorzy.  
5. Wymienia filmy głównych 
reżyserów polskich.  
6. Określa swoje zdanie w 
stosunku do współczesnej 
kinematografii, uzasadnia opinie.  
7. Rejestruje krótkie wydarzenie 
aparatem komórkowym, nagrywa 
na płytę CD.  
8. Projektuje / wykonuje plakat 
filmowy w dowolnej technice.  
9. W twórczy sposób przedstawia 
temat, dobiera krój liter do obrazu 

Uczeń: 
1.Wykonuje prezentację dotyczącą 
historii filmu, 
 



i informacji.  
 
 

 XXIX  

 
 
 
 Plastyka i media / Media jako 
narzędzie sztuki.  
 Temat: Kurtyna w górę – opowieść o 
teatrze.  
 
 
 

 Uczeń:  

1. Rozróżnia: teatr dramatyczny, 
pantomimę, balet, operę.  
2. Rozumie pojęcia: inscenizacja 
– spektakl, scenografia, 
choreografia, scenariusz, 
rekwizyty, kostiumy.  
3. Wykonuje zadanie zgodnie z 
tematem.  
4. Ogląda przedstawienia 
teatralne.  
5. Projektuje / wykonuje folder 
teatralny w dowolnej technice.  

  Uczeń:  

1. Dostrzega związki 
przyczynowo – skutkowe, 
wpływające na rozwój teatru.  
2. Zna ogólnie historię teatru, 
podaje przykłady przełomowych 
realizacji.  
3. Rozumie pojęcia związane z 
teatrem: dramat, scena, 
inscenizacja – spektakl, 
scenografia, rekwizyty, 
choreografia, oświetlenie, oprawa 
muzyczna, kostiumy, aktorzy, 
reżyser.  
4. Omawia charakterystyczne 
cechy dla różnych rodzajów 
teatru.  
5. Potrafi sprecyzować własne 
oczekiwania teatralne.  
6. Dostrzega wartości artystyczne 
w  całości oraz w elementach 
składowych.  
7. Ocenia przedstawienia 
teatralne, uzasadnia swoje zdanie.  
8. Wykonuje ćwiczenie 
plastyczne, twórczo 
wykorzystując swoją wiedzę.  
 
 

Uczeń: 
1.Wykonuje projekt dekoracji 
teatralnej. 
 



 
 
 
 
 
 

  XXX 

 
 
 
 Plastyka i media / Media jako 
narzędzie sztuki.  
 Temat: Sztuka perswazji – reklama.  
 
 
 

 Uczeń:  

1. Wymienia rodzaje reklam i 
media, jakimi posługuje się 
reklama – film, fotografia, plakat, 
grafika komputerowa.  
2. Podaje przykłady reklam.  
3. Zauważa granicę między 
reklamą a manipulacją.  
4. Projektuje reklamę dowolnego 
produktu.  
5. Wykonuje zadanie zgodnie z 
tematem.  

 Uczeń:  

1. Dostrzega uwarunkowania 
wpływające na rozwój reklamy.  
2. Omawia rodzaje reklam: 
społeczna, polityczna, handlowa.  
3. Charakteryzuje media, jakimi 
posługuje się reklama ( film, 
fotografia, plakat, grafika 
komputerowa ).  
4. Dostrzega wartości artystyczne 
w przedsięwzięciach 
reklamowych.  
5. Omawia środki artystyczne, 
jakimi posługują się twórcy 
reklamy.  
6. Wartościuje reklamy, 
wypowiada swoje zdanie na temat 
jej skuteczności i formy 
plastycznej.  
7. Uzasadnia swoje opinie.  
8. Wymienia nazwiska wybitnych 
twórców plakatu polskiego.  
9. Wykonuje ćwiczenie, twórczo 
wykorzystując swoją wiedzę.  
 

Uczeń: 
1.Wykonuje własną reklamę. 
 



1. KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 
 

1) Kryteria oceny śródrocznej/rocznej: 
1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności wykraczające 
poza wymagania programowe, wykorzystuje treści i wiadomości powiązane ze sobą, rozumie 
zgodne z nauką uogólnienia i związki między nimi, oraz wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek 
pomocy z zewnątrz, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych 
i praktycznych, przekazując wiadomości stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje 
się terminologią naukową, jego wypowiedź cechuje wysoki stopień spójności, z powodu 
szczególnych predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga wyniki znacznie wykraczające poza 
sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w  
konkursach. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyczerpująco opanował cały materiał 
programowy, posiada wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwie rozumie 
uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 
samodzielnie, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce, stosuje poprawny 
język,jego wypowiedź cechuje spójność i zgodność z wymaganiami poszczególnych 
przedmiotów nauczania. 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał programowy, posiada wiadomości 
powiązane związkami logicznymi, poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi 
oraz wyjaśnia zjawiska wspomagany przez nauczyciela, stosuje wiedzę w sytuacjach 
teoretycznych i praktycznych pod kierunkiem nauczyciela, w swojej wypowiedzi nie popełnia 
błędów. 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu zakres materiału programowego, jego podstawowe wiadomości są 
połączone związkami logicznymi, poprawnie rozumie większość podstawowych uogólnień 
oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela, stosuje wiadomości do celów 
praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, popełnia niewielkie i nieliczne błędy, 
definicje i terminy  wyjaśnia językiem potocznym. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykazuje liczne braki w opanowaniu 
podstawowego materiału programowego, posiada wiadomości luźno zestawione, nie rozumie 
podstawowych uogólnień, nie potrafi wyjaśnić zjawisk, nie umie stosować wiedzy 
bez pomocy nauczyciela, popełnia liczne błędy językowe, jego styl wypowiedzi jest 
nieporadny, ma trudności w wysławianiu się. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje brak wiadomości i umiejętności 
programowych z zakresu podstawowego, nie rozumie uogólnień oraz nie potrafi wyjaśnić 
zjawisk, popełnia liczne błędy językowe i merytoryczne, ma duże trudności w wypowiadaniu 
się, mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków. 

2) Stosowane formy oceniania to: odpowiedź ustna, pisemny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, wypracowanie, kartkówka, egzamin próbny, udział w dyskusji, praca 
zespołowa, stosowanie wiedzy w praktyce, twórcze myślenie, prezentacja, recytacja, 
pokaz, praca projektowa, opracowanie referatu, opracowanie i wykonanie pomocy 
dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, praca z podręcznikiem i tekstem 
źródłowym, przygotowanie do lekcji, aktywność na lekcjach, sprawność fizyczna, 
praca domowa, prowadzenie zeszytu, praca pozalekcyjna (np.: udział w konkursach, 
aktywność w kołach zainteresowań) 

3) Ocenianie bieżące: 
 



a) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien dalej się uczyć. 

b) Sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i 
odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć 
ucznia. 

c) Oceny bieżące muszą być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia, nauczyciel musi stosować różnorodne metody 
sprawdzania wiadomości ucznia. 

d) Przedmiotem oceny bieżącej ucznia są: 
- wiadomości egzekwowane w czasie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 
jednogodzinnych lub dwugodzinnych, kartkówek, testów śródrocznych i rocznych, 
egzaminów próbnych, prac domowych, ćwiczeń i zadań wykonywanych na lekcji, 
- umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, twórczego myślenia, korzystania 
z różnych źródeł informacji, posługiwania się technologią informacyjną, 
rozwiązywania konfliktów, prezentacji dłuższych wypowiedzi, udziału 
w dyskusjach (waga argumentów, estetyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie 
tez), prezentowania pracy grupy, prezentacji własnego punktu widzenia, 
poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, recytacji, prac wytwórczych, 
poczucia rytmu, melodyjności, gry na instrumencie, stosowania terminologii 
technicznej, wyszukiwania informacji w bazach danych, wrażliwości ucznia na 
barwy, światło, kształty, fakturę, perspektywę, dostrzegania form przestrzennych, 
artystycznych aspiracji, oryginalności pomysłu i kreatywności rozwiązań 
problemów plastycznych, sprawności technicznej, posługiwania się komputerem, 
sprawności manualnej, jakości wykonywanych prac, prób sprawności fizycznej, 
- uczestnictwo w zajęciach, a w tym: sumienność, systematyczność, współpraca 
w grupie, aktywność i udział w wykonywaniu zadań na lekcji, przygotowanie 
do lekcji (przynoszenie pomocy naukowych), samodzielność wykonywanej pracy, 
dokładność, jakość wykonywanych prac, pomysłowość i inwencja twórcza, 
nowatorstwo, zaangażowanie oraz wkład pracy, estetyka pracy, poprawność 
stosowanych rozwiązań, postępy ucznia, kreatywność w sytuacjach nowych, 
prowadzenie zeszytu przedmiotowego (systematyczność i poprawność zapisu, 
odrabianie zadań domowych, estetyka), 
- aktywność pozalekcyjna, a w tym: udział i osiągane lokaty w konkursach 
oraz zawodach, dodatkowe prace związane z przedmiotem, np. przygotowanie 
referatu, folderu, wykonanie pomocy naukowej, posteru,  dodatkowych materiałów 
do lekcji i drobnych pomocy dydaktycznych, albumów, wykonanie pracy 
długoterminowej (obowiązkowej lub dla chętnych), udział w projektach 
edukacyjnych, prezentowanie efektów rozwoju własnych zdolności i 
zainteresowań, aktywność w kołach zainteresowań, zaangażowanie w 
przygotowanie i aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, 
działania wiążące się z programem nauczania, jak i wykraczające poza program 
lekcji np.: przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, 
konkursu, itp. 

4) Ocenianie odpowiedzi ustnej: 
1. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnych zwraca się uwagę na: 
1) formę: zdania krótkie, proste, myśli chronologicznie ułożone, uporządkowane, 

płynność w przechodzeniu z myśli do myśli, przejrzystość, 
2) język: zrozumiały i komunikatywny, żywy i barwny, bez błędów gramatycznych, 



3) argumentację: logiczna i jasna, argumenty wiarygodne odwołujące się do innych 
przykładów i źródeł, 

4) sposoby prezentacji: głos pewny, wyraźny, kontakt wzrokowy ze słuchaczem, zwrócenie 
uwagi na reakcję słuchaczy, oszczędna gestykulacja i mimika, postawa swobodna, ale 
wyrażająca szacunek dla słuchacza, dobra dykcja, intonacja, wymowa   
 

(z wyjątkiem dzieci z deficytami wymowy, słuchu), wyważone tempo mówienia, 
podkreślanie w wypowiedzi tego na co należy zwrócić szczególną uwagę, 
samodzielność odpowiedzi, zgodność z tematem. 

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny wypowiedzi ustnej:  
1) ocena celująca: Odpowiedź ucznia wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, wykracza poza obowiązujące treści, zawiera pojęcia i fakty 
zaczerpnięte z literatury popularno-naukowej. Uczeń wypowiada własne 
przemyślane oceny i opinie. 

2) ocena bardzo dobra: Odpowiedź ucznia jest wyczerpująca pod względem 
merytorycznym, swobodnie operuje pojęciami, dostrzega związki przyczynowo- 
skutkowe, wyciąga wnioski, dokonuje samodzielnej oceny, wyczerpuje 
zagadnienie, używa poprawnego języka. 

3) ocena dobra: Uczeń wypowiada się samodzielnie, zna większość wymaganych 
treści, używa poprawnego języka. Błędy merytoryczne są nieliczne, drugorzędne z 
punktu widzenia tematu.  

4) ocena dostateczna: Uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je zinterpretować. 
Nauczyciel ukierunkowuje jego wypowiedź. W wypowiedzi mogą wystąpić błędy 
rzeczowe i językowe. Nie wyczerpuje zagadnienia. 

5) ocena dopuszczająca: Uczeń posiada elementarną wiedzę z przedmiotu. Podczas 
wypowiedzi popełnia błędy językowe, które jednak nie zaburzają rozumienia sensu 
jego wypowiedzi. Przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi. 

6) ocena niedostateczna: Uczeń nie potrafi się wypowiedzieć, nie zna zakresu 
wymaganych treści, pomimo pomocy nauczyciela wypowiada się nie na temat. 

3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej. 

5) Kartkówki: 
1. Kartkówka jest formą bieżącej kontroli wiadomości, obejmującą zakres treściowy 
od jednego do trzech ostatnich tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może 
przekraczać 1/3 lekcji. 
2. Nauczyciele mają prawo do stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez 
uprzedzenia o niej uczniów, gdyż niczym nie różni się ta forma kontroli wiadomości 
od innych form bieżącego kontrolowania, przygotowania się uczniów do zajęć, 
3. Ucieczka z kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

6) Sprawdziany pisemne: 
1. Oceniając wypowiedzi pisemne (zadania otwarte) należy brać pod uwagę: 
1) zrozumienie tematu, 
2) zakres jego rozwinięcia, 
3) zaprezentowaną wiedzę, 
4) samodzielność i oryginalność ujęcia, 
5) umiejętność wnioskowania i uogólniania, 
6) styl (zharmonizowanie z treścią i komunikatywność), 



7) słownictwo, 
8) poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, 
9) estetykę pracy, 
10) zgodność z tematem. 
2. W przypadku oceny wypowiedzi pisemnej stosuje się następujące kryteria: 

1) ocena celująca: Praca twórcza w pełni wyczerpuje temat. Zawiera treści wykraczające 
poza obowiązkowy zakres wiedzy. Uczeń sprawnie posługuje się środkami artystycznymi 
właściwymi dla przedmiotu. Formułuje własne opinie na temat omawianych zagadnień. 
Uzasadnia swoje sądy. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst nienaganny 
pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Przejrzysta kompozycja  
graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk komputerowy), wysoka 
estetyka pracy. Tekst wzbogacają zdjęcia, tabele, wykresy itp. Praca samodzielna. Jeśli jest to 
zadanie wykonane w domu do pracy dołączona bibliografia. 
2) ocena bardzo dobra: Temat właściwie rozwinięty. Przemyślany dobór i selekcja materiału 
rzeczowego z obowiązującego zakresu wiedzy. Uczeń wykazuje się znajomością i trafnym 
stosowaniem pojęć i terminów właściwych dla tematu. Prezentuje swoją opinię na dany 
temat. Treść jest logicznie uporządkowana, spójna. Tekst poprawny pod względem 
językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym (dopuszczalne pojedyncze uchybienia). 
Przejrzysta kompozycja graficzna, czytelne pismo (w pracy domowej dopuszcza się wydruk 
komputerowy). 
3) ocena dobra: Uczeń wykazuje się znajomością tematu, wystarczająco go rozwija. 
Wykazuje się wystarczającą znajomością pojęć i terminów dla omówienia tematu. Widoczny 
logiczny porządek treści. Uczeń dba o estetykę pracy, stosuje akapity. Praca poprawna pod 
względem językowym, ortograficzny i interpunkcyjnym (dopuszczalne nieliczne usterki 
językowe, drobne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 
4) ocena dostateczna: Uczeń zrozumiał temat, wykazał się zadowalającą znajomością 
materiału rzeczowego, ale jego dobór jest zbyt ograniczony (dopuszczalne nieścisłości 
rzeczowe), a analiza powierzchowna. Uczeń stara się zachować pewien logiczny porządek 
treści. Praca komunikatywna, ale zawierająca błędy językowe oraz ortograficzne 
i interpunkcyjne. Pismo czytelne. 
5) ocena dopuszczająca: Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, częściowo go rozwija, 
nie zawsze trafnie dobiera materiał rzeczowy i nieumiejętnie go wykorzystuje, występuje brak 
logicznego uporządkowania tekstu, brak akapitów, niestaranne pismo, liczne skreślenia 
i poprawki, zauważa się spore odstępstwa od norm językowych, ortograficznych 
i interpunkcyjnych pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 
6) ocena niedostateczna: Uczeń nie rozumie tematu i pisze pracę nie na temat lub uczeń 
częściowo zrozumiał temat, ale rażąca jest nieznajomość materiału rzeczowego, myli pojęcia, 
treść jest chaotyczna, pismo niestaranne, miejscami nieczytelne, praca nieestetyczna (kartka 
zniszczona, zamazania, plamy), duże odstępstwa od norm językowych powodujące miejscami 
niezrozumiałość tekstu, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne lub udowodniono 
uczniowi niesamodzielność pracy (plagiat). 
3. Przy zastosowaniu punktacji w czasie oceniania pracy pisemnej stosuje się następującą 
skalę procentową:  
 
         100% p.           – cel 

99% - 90% p.  – bdb 
89% - 75% p.  – db 
74% - 51% p.  - dst 
50% - 30% p.  – dop 
29% p. i mniej – ndst 



4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
100%  - 90p.   – cel 
89% - 71% p.  – bdb 
70% - 55% p.  – db 
54% - 40% p.  - dst 
39% - 20% p.  – dop 
19% p. i mniej – ndst 
5. Ucieczka ze sprawdzianu przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 
w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.    
6. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianie uczniowie mogą korzystać ze wskazanych 
przez nauczyciela pomocy naukowych. 
 

    7) Pisemna praca domowa:  
Pisemna praca domowa powinna podlegać ocenie w aspektach: 

1) kompletności treści, 
2) logiki wywodu, 
3) staranności językowej, 
4) staranności wykonania, 
5) korzystania z różnych źródeł wiedzy, 
6) zgodności z tematem. 
 
7) Praca twórcza na lekcji; 

1) Wykonana w\g kryteriów podanych do danego tematu 
2) Estetyka pracy ma wpływ na ocenę 
3) Twórcze i nowatorskie rozwiązanie zadania plastycznego podnoszą jego walory. 
4) Użycie ciekawych środków wyrazu plastycznego uatrakcyjnia pracę. 
 

KODEKS PRZEDMIOTOWY:  
 
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów o zasadach 
zachowania się w czasie lekcji. 
2. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się przed klasą w dwóch rzędach (w jednym 
dziewczęta, w drugim chłopcy). 
3. Po otworzeniu drzwi sali lekcyjnej przez nauczyciela, do klasy wchodzą dziewczęta, 
a następnie chłopcy. 
4. Plecaki (torby) ze względów bezpieczeństwa oraz estetyki uczniowie powinni 
umieszczać pod ławką. 
5. Po wejściu do klasy uczniowie ustawiają się przy ławkach (przydzielonych 
przez nauczyciela na początku roku szkolnego) i witają nauczyciela w pozycji stojącej, 
po czym siadają w ławkach. 
6. W razie potrzeby dyżurny przygotowuje tablicę – wyciera ją, płucze gąbkę. 
7. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów. Wyczytany uczeń w tym czasie 
potwierdza swoją obecność słowem „jestem”. 
8. W czasie odczytania przez nauczyciela listy obecności, uczniowie unosząc rękę do góry 
i wstając z miejsca, zgłaszają nauczycielowi wszelkie problemy związane ze swoim 
przygotowaniem do lekcji lub nie przygotowanie się do lekcji. 
9. Uczniowie dbają o mienie szkoły. Na początku lekcji zgłaszają nauczycielowi wszelkie 
zniszczenia w sprzęcie szkolnym, gdy tego nie zrobią ponoszą odpowiedzialność  za jego 
zniszczenie. 



10. Nauczyciel odnajduje osoby, które mogłyby dokonać zniszczenia i zgłasza ten fakt 
do wychowawcy lub nauczycielowi mającemu poprzednią lekcję w danej sali. 
11. Wychowawca lub nauczyciel klasy, która dokonała zniszczenia informuje dyrekcję 
o zaistniałej szkodzie oraz o sprawcy zdarzenia. Dyrekcja ustala sposób usunięcia 
(naprawy) szkody. 
12. W czasie lekcji uczniowie, chęć zabrania głosu zgłaszają przez podniesienie ręki 
do góry. 
13. Uczniowie odpowiadają na siedząco. 
14. W przypadku, gdy do sali lekcyjnej wchodzi inna osoba dorosła, uczniowie wstają 
z miejsc. 
15. Z pomocy dydaktycznych uczniowie korzystają tylko na polecenie nauczyciela. 
16. Pomoce dydaktyczne rozdaje dyżurny na początku lekcji lub w jej trakcie na polecenie 
nauczyciela. 
17. Wstając z miejsca uczniowie przesuwają krzesło jednocześnie je unosząc. 
18. Podczas lekcji uczniowie zachowują spokój i stosują się do poleceń nauczyciela. 
19. Uczniowie nie wychodzą podczas zajęć lekcyjnych z sali lekcyjnej. 
20. W sali lekcyjnej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 
21. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie spożywają posiłków, nie żują gumy. 
22. Po zakończonej lekcji uczniowie pozostawiają po sobie porządek, podsuwają krzesła 
do stolików, śmieci wyrzucają do kosza, dyżurni sprzątają pomoce naukowe i ścierają 
tablicę. 
23. Na polecenie nauczyciela, po zakończeniu zajęć lekcyjnych danego dnia w sali 
lekcyjnej, uczniowie zakładają krzesła na stoliki. 
24. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną powoli i spokojnie, za zgodą nauczyciela. 
25. Nie przestrzeganie przez ucznia zasad zachowania się, wpływa na ocenę jego 
zachowania. 
26. Spóźnienie ucznia: 

1) za spóźnienie ucznia uważa się jego przybycie do sali lekcyjnej do 15 minut 
po dzwonku na lekcję, po dłuższym czasie jest uważane za nieobecność, 

2) uczeń spóźniony, po wejściu do sali lekcyjnej wyjaśnia przyczynę spóźnienia, 
3) nauczyciel na bieżąco odznacza spóźnienie ucznia w dzienniku elektronicznym, 

 
4) uczniowie przybywający do sali lekcyjnej później niż 15 minut, są zobowiązani 

uczestniczyć w dalszej części lekcji oraz brać w niej czynny udział (mimo 
zaznaczonej nieobecności), 

5) nagminne przypadki spóźnień na dany przedmiot, mają wpływ na 
ocenę zachowania. 
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