
Wymagania Edukacyjne na poszczególne oceny z plastyki, klasa 5, z  podziałem na półrocza 

I półrocze: 

1. Oglądamy dzieła sztuki w albumach. Znajdujemy dzieła o określonych tematach. Konkurs dru-
żynowy 2. Przypomnienie wiadomości o barwach. Kolory znanych obrazów. Zmieniamy barwy 
znanych dzieł w naszych pracach 

3. Barwy dopełniające i zjawisko powidoku. Sylwetka przedmiotu na białym tle. / „Dwukolorowy 
pejzaż w barwach dopełniających – odbicie w wodzie” lub „Portret tajemniczej osoby” 

4. Barwy czyste i złamane. Pojedynek barw dopełniających. / „Motyl na ziemi i skałach” lub „Ślimak 
na kwiatach” 

5. Zimne grzeje, a gorące chłodzi, czyli o względności barw.  

6.Utrwalenie wiadomości o barwie. / „Parasole, które chłodzą na plaży”, „Parasole, które ogrzewa-
ją w deszczu” albo „Ciepło lub zimno w tej samej kurtce” 

7. Kompozycja otwarta i zamknięta. O różnych sposobach tworzenia kompozycji otwartej i za-
mkniętej / „Rozsypane owoce i warzywa”, „Kosz z owocami i warzywami” lub „Dżungla”, „Wielkie 
drzewo i oaza na pustyni” 

8. Bezruch i ruch, czyli statyka i dynamika. / „Dyskoteka, taniec. Stojące osoby, czyli ci, którzy nie 
chcą tańczyć” lub „Zawody sportowe i widownia” 

9. Powtórzenie wiadomości o kompozycji. / „Różne kompozycje w dziełach dawnych mistrzów” – 
prezentacja komputerowa lub albumik 

10. Boże Narodzenie. Wprowadzenie do rzeźby. Uproszczone formy i bogata faktura. / „Kolorowe 
choinki, ozdoby choinkowe” lub „Nietypowe prezenty od świętego Mikołaja” 

11. Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła. / „Papierowe ptaki”, „Skrzydlate, fanta-
styczne zwierzęta” 

12. Materiał i faktura w rzeźbie. Różne rodzaje faktury – pióra, futra, pancerze. / „Gliniane zwierze-
̨ta” 

13. Płaskorzeźba. / „Moneta lub medal okolicznościowy dla mamy, dziadka i babci z okazji ich 
dnia” lub „Obramienie okna lub drzwi (portal)” 

14. Działanie integracyjne. Między rzeźbą a formą przestrzenną. / „Wielka szkolna maskotka”  

II półrocze 

15. O różnych formach przestrzennych. Jak przestrzeń, powietrze i wiatr przenikają 

do fruwających rzeźb. / „Mobile zimowe” 

16. O sztuce w przestrzeni. O formie przestrzennej. / Instalacja. „Chronimy naszą planetę”  



17. Instalacja, działanie plastyczne w przestrzeni szkolnej o określonym przesłaniu (Zapobieganie 
przemocy, uzależnieniom od używek, komputera, zwalczanie niewłaściwych nawyków żywieniowy-
ch – zgodnie z programem wychowawczym) 

18. Porównanie rzeźb z innymi działaniami w przestrzeni. / „Formy przestrzenne z opakowań” lub 
„Kopce i labirynty ze śniegu, liści, piasku lub 

gałęzi” (lekcja plenerowa). 

19. Wystawa sztuki nowoczesnej lub współczesnej. Nowe rodzaje dzieł. Dlaczego artyści nie two-
rzą takich dzieł, jak w dawnych czasach?  

20. Kompozycje wielkanocne. Rzeźbimy baranki, zajączki i kurczaczki wielkanocne. O różnych 
materiałach w rzeźbie tradycyjnej i współczesnej (powtórzenie wiadomości o różnych materiałach 
w rzeźbie współczesnej) 

21. Sztuka pod gołym niebem. Zagadki. Przedstawiamy budowle o różnych funkcjach i wyobraża-
my sobie ich plany 

22. Rytm i symetria w architekturze. Fasady różnych budowli. Szukamy rytmu – o podobieństwie 
okien, barwach i powtarzających się liniach. / „Moja budowla” 

23. Statyka i dynamika w architekturze. 
O architekturze bez dachu, drzwi i okien. / „Mosty na filarach, mosty wiszące” lub „Zamki w ogro-
dach. Zamek spokoju i zamek wiatru” 

24. Znane polskie pomniki. Wybrane zabytki lub wycieczka – pomniki i zabytki w najbliższej okolicy 

25. Budownictwo ludowe. / „Malowana chata” lub „Budujemy makietę kolorowej wsi”26. Poznajemy 
sztukę ludową najbliższej okolicy. W muzeum sztuki regionalnej lub skansenie. Szkice przedmio-
tów i chat z natury 

27. Między ludowym budownictwem, rzeźbą a przedmiotami ludowego rzemiosła. / „Świątek”, 
„Muzykant” lub „Ul jak postać lub zwierzę” 

28. O potrzebie tworzenia, ekspresji i kontakcie z naturą. Malowanie w plenerze. 

29. Powtórzenie wiadomości. / „Kolorowe zamki i pałace” 

30. Powtórzenie wiadomości, cz.2. / „Kolorowe zamki i pałace”

31.–32. Piękny świat według Greków. / „Sportowcy – proporcje ciała i ruch postaci”, „Tympanon lub 
fryz wokół świątyni”, „Świątynia z różnymi kolumnami 

33.–34. ...a potem przemówił Rzym. / „Portret rodzinny” lub „Portret klasowy” 

35.–36. Wśród kościołów, katedr i ołtarzy. / Projekt podwójnego witraża: „Anioł i diabeł” lub „Projekt 
drzwi przedstawiających ważne wydarzenia z historii okolicy 

37.–38. Niech żyje człowiek, niech żyje świat! / „Budowla nakryta kopułą” lub „Współczesna scena 
rodzajowa – kompozycja zamknięta w trójkącie” 



Wymagania edukacyjne powstały w oparciu o Rozkład materiału z planem wynikowym dla klasy 

5, Beaty Mikulik - autorki Poradnika dla Nauczycieli, Plastyka, kl. 5, Szkoła Podstawowa, wyd. 

WSiP, w kontekście obecnie obowiązującej podstawy programowej.  
Są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Szkolnym Programem Nauczania. 
W opisie zostały uwzględnione wymagania szczegółowe na oceny pozytywne z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności  

koniecznych czyli na ocenę dopuszczającą. 

Ocenę celującą (treści wykraczające poza program i realizację podstawy programowej) otrzymuje 
uczeń którego: wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania 
programowe, który wykazuje postawę twórczą, poszukująca, samodzielna, oryginalną twórczość 
plastyczną, świadomie posługuje się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach, 
analizuje różnorodne treści zawarte w dziełach sztuki, zauważa  powiązania plastyki z innymi 
dziedzinami życia, kształtuje estetykę otoczenia w różnorodnych formach, rozszerza wiedzę po-
przez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczających poza program, bardzo ak-
tywnie uczestniczy w kulturze, żywo interesuje się zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycz-
nymi. 


