
WYMAGANIA EDUKACYJNE oraz SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

PLASTYKA KL. VI 

Treści: 

1. Style starożytności: Grecja i Rzym. Architektura, rzeźba antyczna. Malarstwo greckie. 

2. Style średniowiecza: Romanizm i gotyk. Portal. Zamek. Inicjał. 

3. Architektura i rzeźba renesansu. Mistrzowie renesansu. Attyka. Perspektywa zbieżna. 

4. Barok i klasycyzm. Architektura, rzeźba, malarstwo. Ogrody. 

5. Style w sztuce XIX wieku. Neogotyk, eklektyzm. Romantyzm, realizm. Impresjonizm, 

postimpresjonizm. Dywizjonizm, pointylizm. 

6. Sztuka XX wieku. Architektura, malarstwo. Fowizm, abstrakcjonizm, kubizm, pop-

art, op-art, konstruktywizm, surrealizm. 

7. Muzeum. Etnografia. 

 

Oczekiwane osiągnięcia uczniów. 
Uczeń: 

- rozumie pojęcie stylu w sztuce 

- opisuje style w architekturze starożytnej Grecji, wymienia antyczne osiągnięcia w dziedzinie 

architektury 

- potrafi wyjaśnić pojęcia: kolumna, łuk, arkada, tworzy projekt kolumny lub arkady 

- wymienia typy malarstwa wazowego, tworzy pracę plastyczną stosując greckie motywy 

dekoracyjne 

- zna i charakteryzuje funkcje architektury romańskiej i gotyckiej, wymienia zabytki sztuki 

romańskiej i gotyckiej w Polsce 

- wyjaśnia pojęcie-portal 

- wymienia typy budowli średniowiecznych 

- podaje cechy charakterystyczne dla stylu renesansowego 

- zna pojęcia: attyka, kopuła, projektuje attykę 

- wymienia trzech tytanów renesansu, zna ich dzieła 

 -tworzy formy rzeźbiarskie 

- zna i stosuje w rysunku zasady perspektywy zbieżnej 

- rozpoznaje cechy kultury baroku i klasycyzmu 

- potrafi zaplanować ogród barokowy 

- projektuje uczesanie dla siebie lub koleżanki 

- wymienia cechy malarstwa romantycznego i realistycznego 

- podejmuje próbę interpretacji dzieła plastycznego 

- zna i wyjaśnia pojęcia impresjonizm, postimpresjonizm, dywizjonizm i pointylizm 

- maluje martwą naturę metodą dywizjonizmu lub pointylizmu inspirując się twórczością 

impresjonistów i postimpresjonistów 

- zna cechy charakterystyczne stylu secesyjnego 

- komponuje układ asymetryczny z kreską konturową 

- zna najważniejsze nurty i kierunki sztuki współczesnej: definiuje pojęcia: fowizm, 

ekspresjonizm, abstrakcjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm 

- rozwija myślenie i działanie twórcze oraz pomysłowość  
- tworzy relief konstruktywistyczny 

- wykonuje kubistyczną martwą naturę 

- potrafi wykonać na płaszczyźnie kompozycję płaską sprawiającą wrażenie pulsowania, 

migotania 

- zna i wyjaśnia pojęcia: wystawa, galeria, wernisaż, eksponat, kurator wystawy, kustosz 

muzeum  

 



 

- określa znaczenie dzieł sztuki 

- wymienia zabytki oraz nazwy placówek kulturalnych swojego regionu,  

- potrafi odpowiednio zachować się w muzeum, galerii; przygotowuje się do świadomego 

odbioru wystaw sztuki 

- organizuje własny warsztat pracy, porządkuje swoje miejsce pracy; 

- potrafi współpracować w grupie. 

 

Ocenie podlegają: 

 - prace plastyczne wykonywane na lekcjach 

 - zeszyt przedmiotowy 

 - aktywność ucznia na lekcjach  

 - odrabianie prac domowych  

 - przygotowanie do zajęć 

 - prace dodatkowe wg ustaleń nauczyciela, które wpływają na podniesienie oceny (np. prace 

konkursowe lub plakaty). 

 

Wiadomości sprawdzane będą w formie kartkówek oraz odpowiedzi ustnych i wyrażone 

stopniem. 

Umiejętności praktyczne ucznia sprawdzane będą poprzez wykonanie przez ucznia pracy 

ocenionej stopniem. 

 

Opr. mgr Anna Michalak        

 

Wymagania edukacyjne podkreślone - dostosowane są do uczniów z opiniami i 

orzeczeniami. 

 

 


