
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY VII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń potrafi: 

• Odróżnić sztukę współczesną od dawnej 

• Wyjaśnić podstawowe terminy związane z fotografią i filmem 

• Opisać, czym jest plan filmowy 

• Scharakteryzować style w sztuce z początku XX w. 

• Wyjaśnić, czym jest asamblaż, instalacja, wideo instalacja, happening i 

performance 

• Wskazać różnice pomiędzy szkicem, a dziełem skończonym 

• Wykonać zadanie przydzielone mu w ramach projektu 

• Ocenić pracę własną oraz kolegów 

 

DOSTATECZNY 

Uczeń potrafi: 

• Opisać różnice pomiędzy sztuką współczesną i dawną 

• Wskazać różnice pomiędzy sztuką profesjonalną, popularną i ludową 

• Wymienić rodzaje fotografii 

• Wymienić środki wyrazu typowe dla filmu 

• Wymienić artystów i dzieła związane ze stylami z początku XX w. 

• Wymienić przykłady użycia nietypowych materiałów w sztuce 

• Wymienić sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce 

• Pracując w zespole, przygotować projekt artystyczno-edukacyjny 

 

 



DOBRY 

Uczeń potrafi: 

• Określić, na czym polega rola artysty w kulturze współczesnej 

• Wyjaśnić terminy związane z fotografią i filmem 

• Rozpoznać typowe cechy nurtów artystycznych z początku XX w. 

• Wyjaśnić, czym jest junk art. 

• Omówić sposoby aranżowania przestrzeni na potrzeby działań 

artystycznych 

• Wymienić cele ukazywania rzeczywistości w dziele sztuki 

• Aktywnie uczestniczyć w organizowaniu projektu artystyczno-

edukacyjnego 

• Ocenić efekty przeprowadzonych działań 

 

 

BARDZO DOBRY 

Uczeń potrafi: 

• Wykonać pracę plastyczną inspirowaną sztuką popularną 

• Wskazać związki sztuki filmowej z innymi sztukami wizualnymi 

• Wykonać prace plastyczne inspirowane sztuką z początku XX w. 

• Wyjaśnić w jaki sposób artyści nadają nowe znaczenie przedmiotom 

codziennego użytku 

• Omówić różnice między happeningiem, perfprmence’em i teatrem 

• Omówić rolę prawdy i iluzji w dziele sztuki 

• Przyjmuje rolę lidera projektu artystyczno-edukacyjnego 

 

 

 

 

 



 

CELUJĄCY 

Uczeń: 

• Bierze udział w konkursach plastycznych 

• Działa na rzecz szkoły, wykonując prace plastyczne 

• Prace plastyczne wyczerpująco traktują temat, posiadają interesującą 

kompozycję, nacechowane są indywidualnym podejściem do tematu 

 

NIEDOSTATECZNY 

Wypowiedź ucznia nie spełnia kryteriów wymaganych do uzyskania oceny 

pozytywnej. 

 


