
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE klasa 8 
  

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 

w Szkole Podstawowej nr 30 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

w Rzeszowie 

 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 
Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  
Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. 
Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje 
odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania 
się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia 
plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas 
zajęć, jak i po ich zakończeniu. 
Nie bez znaczenia są też dobre wyniki osiągane w konkursach artystycznych, udział 
w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej, 
muzycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie 
ponadobowiązkowych prac artystycznych. 
 
Ocenianie odbywa się jawnie i w sposób konkretny, po określić kryteria oceniania, tak aby 
uczniowie sami mogli oceniać pracę zarówno własną, jak i kolegów.  
Uczniowie z dysfunkcjami są traktowani indywidualnie zgodnie z dostosowaniami.  
 

CELE OCENIANIA UCZNIÓW: 

 

1. Aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w zajęciach. 

2. Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu. 

3. Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań i zdobywania wiedzy oraz 
umiejętności. 

4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 
w nauce 

5. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

6. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

7. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

8. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

9. Monitorowanie bieżącej pracy ucznia



ZASADY OGÓLNE OCENIANIA UCZNIÓW: 

 
1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.  
2. Uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe, 
systematycznie rozłożone w czasie.  
3. Uczeń po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) ma prawo być 
oceniany w późniejszym, ustalonym przez nauczyciela terminie ( usprawiedliwiona 
nieobecność związana z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, szczególnie w przypadku 
osób z orzeczeniami poradni o dysfunkcjach). 
4. Prace klasowe podlegające ocenie są obowiązkowe.  
5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze.  
6. Termin podania oceny z prac programowych nie powinien przekraczać dwóch tygodni od 
czasu ich przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub 
klasy w szkole).  
  

Prace artystyczne oceniane są wg założonych kryteriów wykonania:  

- powyżej 100% celujący 

- 91 %- 100% bardzo dobry 

- 75% - 90 % dobry 

- 50 %– 74% dostateczny 

- 30% - 49% dopuszczający 

- 0% - 29% niedostateczny 
 

- Procentowe kryteria oceniania dostosowane do możliwości ucznia z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim: 
 

- 91 %- 100% celujący 

- 75% - 90 % bardzo dobry 

- 55 %– 74% dobry 

- 35% - 54% dostateczny 

- 20% - 34% dopuszczający 

- 0% - 19% niedostateczny 
 
 
 
 

 
FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJACE OCENIE 
 

- Różne formy artystyczne (kryteria: treść zgodna z tematem pracy, oryginalność 
zastosowanych środków,  estetyka i staranność wykonania) 

- Przygotowanie do lekcji, 

- Aktywność i zaangażowanie w pracę na lekcji, 

- Ćwiczenia z zakresu realizowanego programu, 

- Samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane z realizowanym programem 
nauczania - wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np. prace 
konkursowe, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów 
wizualnych na określony temat, elementów dekoracji na uroczystości szkolne), 

- Udział w różnorodnych formach artystycznych: teatr, taniec itp., 

- Udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania: 
innowacja plastyczna, zespół wokalny, kółko teatralne,  

- Udział w konkursach różnych form artystycznych na terenie szkoły, miasta i 



województwa. 
 

INFORMACJA O OCENIE 
 

Nauczyciel – uczeń: 

- nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny  

- uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej 
oceny na prośbę własną lub prośbę rodziców 

- nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy 

- oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.  
 
Nauczyciel – rodzice: 
 Z dziennika elektronicznego, podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów 
interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom): 

- informacje o aktualnych postępach i rozwoju ucznia 

- informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia 

- udziela wskazówek do pracy z uczniem 

- rodzice są zobowiązani do monitorowania postępów w dzienniku elektronicznym.  

 

 

Stopień dopuszczający 

Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w programie 
nauczania dla przedmiotu zajęcia artystyczne stanowi podstawę do wystawienia oceny 
dopuszczającej. Dziecko powinno rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) 
zadania o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia 
pracy. 
 

Stopień dostateczny 

Jeżeli uczeń opanuje w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki 
w wiadomościach o charakterze szczegółowym), należy wystawić mu ocenę dostateczną. 
Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywać zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, 
poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy. 
 

Stopień dobry 

Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy oraz jego aktywne uczestnictwo 
w zajęciach (staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych) stanowi podstawę do wystawienia 
oceny dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwiązywać zadania teoretyczne, odpowiednio 
posługiwać się przyborami i narzędziami oraz wykonywać prace artystyczne poprawne pod 
względem technicznym i estetycznym. 
 

Stopień bardzo dobry 

Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności 
oraz wykorzystuje je w działaniach artystycznych, otrzymuje stopień bardzo dobry. Dziecko 
stosuje z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie 
operuje wybraną techniką artystyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach 
artystycznych na terenie szkoły i poza nią. Startuje w konkursach artystycznych, wykonuje 
gazetki szkolne i oprawę artystyczną imprez, należy do artystycznych kół zainteresowań.  
 

Stopień celujący 

Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania artystyczne (np. uczestniczy i recenzuje 



wszelkie formy wyrazu artystycznego) oraz posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające 
poza wymagania określone w programie, może uzyskać stopień celujący. Ponadto powinien 
aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, osiągać sukcesy w konkursach 
artystycznych, wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach 
artystycznych na terenie szkoły oraz poza nią. 
 
 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

Wymagania konieczne 

Spełnienie wymagań 
pozwala postawić ocenę 

dopuszczającą. 

Z pomocą nauczyciela uczeń oprócz działań praktycznych: 

 wymienia placówki działające na rzecz kultury, 

 tłumaczy zasady zachowania się w placówkach kultury, 

 wskazuje zabytki znajdujące się w regionie, 

 nazywa elementy dzieła plastycznego (linia, punkt, kontur, plama, walor barwa, 
światłocień, technika, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa), 

 wskazuje podstawowe środki wyrazu artystycznego znajdujące się 
w najbliższym otoczeniu i je opisuje, 

 wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów artystycznych, 

 wymienia nazwy niektórych z poznanych dziedzin sztuki  

 rozróżnia dzieła należące do poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej’  

 wymienia podstawowe elementy warsztatu fotograficznego, 

 nazywa niektóre gatunki filmowe, 

 wskazuje środki przekazu należące do nowych mediów, 

 wskazuje podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je 
w minimalnym stopniu w swoich działaniach, 

 podejmuje próby zastosowania elementów teorii w ćwiczeniach praktycznych, 
 wykonuje zadania artystyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 utrzymuje w porządku swój warsztat pracy, 

 stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań na lekcji. 

 stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych. 

 

Wymagania podstawowe 

Spełnienie wymagań 
pozwala postawić ocenę 

dostateczną. 

Uczeń oprócz działań praktycznych: 

 określa rolę elementów artystycznych w swoim najbliższym otoczeniu, 

 wskazuje miejsca w swoim regionie, w których można obejrzeć dzieła 
artystyczne, 

 wymienia najsłynniejsze polskie zabytki oraz zabytki znajdujące się w regionie, 

 podaje przykłady dziedzin sztuki, 

 opisuje elementy dzieła artystycznego, 

 tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów artystycznych, 

 wymienia poznane podczas lekcji dziedziny sztuki, 

 omawia poznane techniki artystyczne, 

 wyjaśnia najważniejsze podziały barw, 

 przygotowuje ilustrację z zastosowaniem danego rodzaju kompozycji, 
 wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy,  

 podaje najważniejsze cechy wybranych perspektyw malarskich, 

 tłumaczy, czym różni się technika druku wypukłego od techniki druku 
wklęsłego, 

 wymienia poszczególne rodzaje rzeźby, 

 wskazuje wytwory wzornictwa przemysłowego, 

 projektuje przedmioty codziennego użytku, 

 wyjaśnia, czym różni się fotografia artystyczna od fotografii użytkowej, 

 określa różnice między dziełami kina artystycznego a filmami komercyjnymi, 

 omawia funkcję nowych mediów w sztuce, 

 rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy rysownika, malarza, rzeźbiarza, 
grafika, fotografika i filmowca, 

 zna instrumenty muzyczne, 

 przedstawia obiekty na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługując się 
podstawowymi środkami wyrazu artystycznego, 

 stosuje w działaniach artystycznych różne narzędzia i podłoża, 



 dostrzega wpływ faktury użytego podłoża na efekt końcowy działań 
artystycznych, 

 uczestniczy w dyskusjach po zachęcie ze strony nauczyciela, 

 stosuje się do zasad organizacji pracy,  

 przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia, 

 aktywnie pracuje w grupie, 

 utrzymuje w porządku swój warsztat pracy, 

 przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych. 

 stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych 
 

 

Wymagania rozszerzające 

Spełnienie wymagań 
pozwala postawić ocenę 

dobrą. 

Uczeń oprócz działań praktycznych: 
 określa rolę elementów artystycznych w swoim najbliższym otoczeniu, 

 podaje nazwiska najwybitniejszych twórców artystycznych polskich 
i zagranicznych, 

 wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i dzieła sztuki oraz zabytki znajdujące 
się w regionie, 

 analizuje wybrane dzieła sztuki, stosując wiedzę zdobytą podczas lekcji, 

 charakteryzuje poszczególne dziedziny sztuki, 

 opisuje wybrane środki wyrazu artystycznego i przyporządkowuje je 
do określonej grupy elementów tworzących dzieło, 

 wymienia cechy poszczególnych rodzajów kompozycji, 

 rozpoznaje, jakimi narzędziami posłużył się twórca dzieła, 

 tłumaczy znaczenie poznanych terminów artystycznych,  

 rozróżnia rodzaje malarstwa ze względu na przedstawianą tematykę (portret,  

 nazywa środki wyrazu artystycznego wykorzystywane w filmie (perspektywa, 
światło, kolor) oraz określa ich wpływ na atmosferę dzieła, 

 wymienia cechy charakterystyczne sztuki nowych mediów, 

 stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych, 

 używa waloru w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru 
pracy, 

 wyjaśnia, w jaki sposób ukazać światłocień na rysunku, 

 dobiera narzędzia i podłoża w zależności od charakteru i tematu wykonywanej 
pracy plastycznej,  

 posługuje się właściwie przyborami i narzędziami plastycznymi, 

 porównuje środki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch wybranych 
dziełach malarskich zaprezentowanych na reprodukcjach,  

 wykorzystuje dany rodzaj kompozycji oraz wybraną technikę plastyczną 
podczas tworzenia ilustracji, 

 omawia wybrany obraz pod kątem zastosowanego rodzaju kompozycji, 

 tłumaczy, na czym polega perspektywa przedstawiona na obrazie, 

 dobiera rodzaj perspektywy do tematu wykonywanej pracy, wykorzystując w 
praktyce wiedzę teoretyczną, 

 realizuje proste projekty w dziedzinie sztuki użytkowej, 

 wykonuje prace artystyczne poprawne pod względem technicznym 
i estetycznym, 

 zachowuje koncentrację podczas lekcji,  

 uczestniczy aktywnie w dyskusjach na temat prezentowanych form 
artystycznych, 

 organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję 
odpowiednie materiały i narzędzia,  

 efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą, 

 utrzymuje w porządku swój warsztat pracy, 

 przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami 

 stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych. 
 

 
Wymagania dopełniające 

Spełnienie wymagań 
pozwala postawić ocenę 

Uczeń oprócz działań praktycznych: 
 zna  rolę sztuk artystycznych w życiu człowieka, 

 wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych 



bardzo dobrą. twórców różnorodnych form artystycznych, 

 zdobywa i wykorzystuje z różnych źródeł (internet, lokalna prasa, dostępne 
książki) informacje na temat artystów tworzących w regionie, 

 wymienia placówki kultury znajdujące się w rodzinnej miejscowości lub 
najbliższej okolicy oraz wyjaśnia, czym się one zajmują, 

 zna rolę ośrodków artystycznych w procesie edukacji społeczeństwa, 

 wykazuje się rozległą wiedzą na temat polskich zabytków, 

 bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic między 
poszczególnymi dziedzinami sztuki, 

 opowiada o wybranej zabytkowej budowli i charakteryzuje jej funkcje, 

 analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła 
artystycznego pod kątem ich funkcjonalności i estetyki, 

 omawia elementy dzieła plastycznego (kompozycja, światłocień, perspektywa, 
barwa) widoczne na wybranych fotografiach, 

 określa gatunek filmu na podstawie zaprezentowanego fragmentu, 

 świadomie korzysta z narzędzi sztuki nowych mediów (programy graficzne itp.) 
w swojej działalności twórczej, 

 przestrzega praw autorskich, 

 potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej 
twórczości, 

 operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną, 

 wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem, 

 wybiera technikę odpowiednią dla najlepszego wyrażenia tematu i analizuje ją 
pod kątem uzyskanych efektów plastycznych, 

 tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując 
możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę 
podłoża, 

 realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, stosując m.in. narzędzia 
i wytwory multimedialne, 

 posługuje się biegle poszczególnymi środkami wyrazu plastycznego, 

 stosuje plamy walorowe w celu ukazania w rysunku światłocienia na 
przedmiotach, 

 dokonuje ekspresji uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą 
odpowiednio dobranych środków plastycznych, 

 wykorzystuje umiejętnie różne rodzaje perspektywy w celu ukazania 
przestrzeni na płaszczyźnie, 

 analizuje własną pracę pod kątem zastosowanych środków wyrazu 
artystycznego, 

 bierze udział w konkursach artytycznych przeprowadzanych na terenie szkoły 
lub poza nią, 

 organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję odpowiednie materiały 
i narzędzia,  

 efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą, 

 utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań 
plastycznych, jak i po ich zakończeniu, 

 przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych. 

 

Wymagania wykraczające 

Spełnienie wymagań 
pozwala postawić ocenę 

celującą. 

Uczeń: 

 wykazuje szczególne zainteresowanie sztukami artystycznymi, 

 uzasadnia swoje upodobania estetyczne, 

 zna zabytki swojego regionu, 

 posiada dodatkowe wiadomości związane z działalnością artystyczną, 

 wykazuje znajomość literatury przedmiotu wykraczającą poza materiał 
omawiany na lekcjach, 

 orientuje się w wydarzeniach artystycznych odbywających się w kraju i na 
świecie, 

 uczęszcza do galerii, muzeów, filharmonii, teatru itp., 

 wymienia nazwiska wybitnych artystów działających w jego miejscowości lub 
regionie, 

 ocenia znaczenie twórczości wybranego artysty i jego zasługi dla środowiska 
lokalnego, regionu, kraju, świata, 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści wymienione 



w programie nauczania, 

 bierze czynny udział w zajęciach artystycznych, 

 wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji 
(opracowuje referaty traktujące o zagadnieniach poruszanych w literaturze 
przedmiotu, wykonuje pomoce dydaktyczne itp.), 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w pozalekcyjnych działaniach 
artystycznych (np. należy do szkolnego koła zainteresowań), 

 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu, 

 zdobywa nagrody w konkursach artystycznych, 

 przygotowuje się systematycznie do zajęć, 

 utrzymuje wzorowy porządek na swoim stanowisku pracy, zarówno podczas 
działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu, 

 przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami. 

 stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych. 

 
 
 

Lp. Temat 
cele główne 
założenia 

UMIEJĘTNOŚCI na poszczególne oceny obliczane procentowo wg skali powyżej 

ZAKRES PODSTAWOWY oceny: 
dopuszczajaca, dostateczna, dobra, 
bardzo dobra 

ZAKRES ROZSZERZONY ocena: 
celująca 

1 

 

 

Lekcja organizacyjna. 
Kryteria oceniania. 
Higiena twórczości.  
 

 znajomość oznaczeń dotyczących 
bezpiecznego i celowego posługiwania 
się materiałami plastycznymi 

 znajomość elementów prawa 
autorskiego, głównie w zakresie 
korzystania z materiału ilustracyjnego 
znajdującego się m.in. w internecie 

 wskazywanie różnic miedzy 
spostrzeganiem rzeczywistości i natury 
a sposobem patrzenia na dzieła sztuki 

  

 znajomość oznaczeń związanych z 
bezpiecznym posługiwaniem się 
materiałami plastycznymi jako 
środkami chemicznymi, 
umiejętność określania ograniczeń 
w stosowaniu niektórych 
materiałów na podstawie oznaczeń 
i ostrzeżeń na opakowaniach 

 znajomość elementów prawa 
autorskiego, głównie w zakresie 
korzystania z materiału 
ilustracyjnego znajdującego się 
m.in. w Internecie oraz 
dotyczącego własności 
intelektualnej 

 umiejętność dostrzegania 
elementów dzieła plastycznego, 
wskazywania jego znaczenia w 
odróżnieniu od przedmiotów i 
zjawisk życia codziennego, natury 

2 Perspektywa i światło 
 
Praca plastyczna: 
KRAJOBRAZ  

 znajomość i rozumienie podstawowych 
pojęć dotyczących kompozycji, 
wskazywanie ich na wybranym, 
prostym przykładzie 

 znajomość podstawowych rodzajów i 
zasad perspektywy zbieżnej, 
powietrznej, malarskiej oraz 
rozumienie pojęcia cieniowania i 
modelunku światłocieniowego 

 rozumienie i znajomość podstawowych 
zasad kompozycji, wskazywanie 
niektórych zasad w istniejących 
dziełach 

 zastosowanie elementów perspektywy 
powietrznej, malarskiej i wybranego 
rodzaju kompozycji we własnej pracy 
plastycznej 

 stworzenie prostej pracy na zadany 
temat, dążenie do uzyskania 
równowagi kompozycyjnej  

 stworzenie prostej kompozycji 
ukazującej przestrzenność świata 

 umiejętność wskazywania 
poznanych rodzajów perspektywy 
oraz sposobów ukazywania 
przestrzenności przedmiotów w 
różnych dziełach sztuki 

 rozumienie i znajomość 
podstawowych zasad kompozycji, 
ich znaczenia w dziełach 
malarskich, umiejętność omówienia 
ich na przykładach 

 świadome korzystanie z zasad 
perspektywy i światłocienia, 
uzyskiwanie równowagi w 
kompozycji oraz stosowanie 
różnych rodzajów kompozycji we 
własnych, oryginalnych pracach 
plastycznych 

 świadome i celowe tworzenie 
kompozycji, w której będzie 
ukazywana przestrzeń, z 
wykorzystaniem poznanych 
wiadomości o perspektywie 

3 Praca plastyczna: 
„MIASTO” 
 

 zastosowanie elementów perspektywy 
powietrznej, malarskiej i wybranego 
rodzaju kompozycji we własnej pracy 
plastycznej 

 świadome korzystanie z zasad 
perspektywy i światłocienia, 
uzyskiwanie równowagi w 
kompozycji oraz stosowanie 
różnych rodzajów kompozycji we 



 stworzenie prostej pracy na zadany 
temat, obrazującej własności barw, 
różnice faktury, dążenie do uzyskania 
równowagi kompozycyjnej  

 stworzenie prostej kompozycji 
ukazującej przestrzenność świata 

własnych, oryginalnych pracach 
plastycznych 

 stworzenie oryginalnej, złożonej 
kompozycji plastycznej obrazującej 
omawiane zagadnienia, w pełni 
zgodnej z tematem, 
wykorzystującej możliwości 
zadanej techniki  

 świadome i celowe tworzenie 
kompozycji, w której będzie 
ukazywana przestrzeń, z 
wykorzystaniem poznanych 
wiadomości o perspektywie 

4 O różnorodności 
otaczających nas dzieł 
sztuki. 
Czynniki wpływające na 
przemiany formy dzieł. 
Co by było, gdyby malarz 
rzeźbił farbami, rzeźbiarz 
malował gliną, a architekt 
rysował w przestrzeni? 
 
Praca plastyczna: 
„ARCHITEKTURA 
W RZESZOWIE” 

 znajomość pojęcia formy dzieła, 
techniki jego wykonania, materiału, z 
którego jest zrobione, przeznaczenia 

 określenie wpływu czasu powstania 
dzieła, religii, panujących poglądów, 
stosunków społecznych na sposób 
przedstawiania człowieka w różnych 
okresach w sztuce 

 określanie wpływu materiału i techniki 
wykonania na formę budowli, rzeźb, 
obrazów 

 określanie znaczenia wpływu 
upodobań estetycznych epoki na formę 
dzieł malarskich rzeźbiarskich, 
graficznych 

 znajomość środków wyrazu, którymi 
operują artyści tworzący dzieła w 
określonych dziedzinach sztuki 

 znajomość niektórych ograniczeń 
twórczych podczas pracy artystów 
reprezentujących różne dziedziny 
sztuki 

 ukazanie przemian form budowli o 
zbliżonej funkcji we własnej pracy 
wykonanej różnymi technikami 

 znajomość pojęć: forma dzieła, 
technika i materiał, przeznaczenia 
oraz umiejętność wskazania ich na 
dowolnych przykładach 

 znajomość czynników 
wpływających na powstawanie 
dzieł w określonym czasie 

 określanie przemian formy w 
sztuce w ramach jednego tematu 

 określanie możliwości i ograniczeń 
artystycznych wynikających z 
zastosowanej techniki wykonania, 
materiału dzieła, ich wpływu na 
formę dzieł malarskich, 
rzeźbiarskich, graficznych 

 znajomość specyfiki pracy 
architekta, artysty-rzemieślnika, 
projektanta wzorów do produkcji 
masowej 

 znajomość cech wspólnych 
różnych dziedzin plastyki i 
wzajemnych związków między nimi 

 dostrzeganie różnorodnych 
ograniczeń, z jakimi spotykają się 
artyści w określonych dziedzinach 
sztuk plastycznych 

 wyobrażenie sobie i ukazanie 
przemian form budowli o zbliżonej 
funkcji w przemyślanych, 
interesujących kompozycjach 
plastycznych wykonanych różnymi 
technikami 

5 O znaczeniu koloru w 
malarstwie. 
Tematy, kolorystyka i 
perspektywa w 
wybranych dziełach 
malarstwa 
renesansowego. 
Praca plastyczna: 
„POSTAĆ” 

 znajomość dawnych i nowych 
sposobów malowania obrazów i ich 
znaczenia dla ogólnej kolorystyki 
obrazów, orientacyjne określanie 
pojęcia laserunek 

 znajomość zasad perspektywy 
linearnej, zbieżnej, malarskiej i 
powietrznej, wskazywanie niektórych 
jej elementów w obrazach 
renesansowych 

 znajomość wybranych dzieł artystów 
renesansowych z różnych krajów 
Europy, w tym z Polski 

 znajomość formy, tematyki, techniki 
pracy artystów odrodzenia 

 stworzenie techniką mieszaną 
kompozycji plastycznej, będącej 
plastyczną adaptacją znanego dzieła 

 znajomość dawnych i nowych 
sposobów malowania obrazów, 
określanie ich znaczenia dla głębi 
tonów i kolorystyki dzieł, 
omawianie etapów powstawania 
dzieł, dokładne określenie terminu 
„laserunek” i jego znaczenia 

 znajomość zasad perspektywy 
linearnej, zbieżnej, malarskiej i 
powietrznej, wskazywanie i 
omawianie ich w poznanych 
dziełach renesansowych 

 znajomość dzieł, form twórczości i 
sylwetek Leonarda da Vinci, 
Michała Anioła, Rafaela oraz 
innych malarzy renesansowych 

 umiejętność analizy dzieł pod 
względem kompozycji, kolorystyki, 
sposobu przedstawienia 
przestrzeni 

 stworzenie techniką mieszaną 
oryginalnej pracy plastycznej, 
będącej adaptacją znanego dzieła 
poprzez dodanie zaskakującego tła 

6 Powtórzenie wiadomości  znajomość cech kompozycji  znajomość cech kompozycji 



o kompozycji 
dynamicznej. 
 
Praca plastyczna: 
„TANIEC ŚWIATŁA” 

dynamicznej 

 umiejętność ukazania ruchu w 
kompozycji barwnej 

 

dynamicznej, wykazanie różnic 
pomiędzy nią a kompozycją 
statyczną ukazanie wybranej 
formy, rodzaju ruchu w barwnej 
pracy plastycznej, świadome 
dobranie środków wyrazu 
artystycznego dla spotęgowania 
dynamiki kompozycji 

 tworzenie oryginalnej kompozycji 
dynamicznej, świadome 
posługiwanie się środkami wyrazu 
artystycznego dla uzyskania 
wrażenia ruchu i dynamiki  

7  
Praca plastyczna:  
Projekt i realizacja 
„UBIÓR” 

 znajomość cech kompozycji statycznej, 
rytmicznej, otwartej, zamkniętej 

 znajomość zasady równowagi w 
kompozycji 

 umiejętność stworzenia pracy 
plastycznej z natury przedstawiającej 
człowieka 

 znajomość cech kompozycji 
statycznej rytmicznej, otwartej, 
zamkniętej 

 znajomość zasady równowagi w 
kompozycji  

 stworzenie pracy plastycznej z 
natury, zachowanie odpowiednich 
proporcji postaci, miękkiego 
modelunku, stopniowanie różnic 
walorowych w rysunku 

8 O romantycznym 
widzeniu świata 
Najważniejsze cechy 
malarstwa romantyzmu. 
Prace plastyczne: 
„MAGIA SNU” 

 znajomość elementów 
psychologicznego oddziaływania barw i 
nastroju wywoływanego przez 
zastosowanie określonych barw 

 stworzenie barwnej pracy plastycznej, 
nawiązującej poprzez tajemniczy 
nastrój do dzieł romantycznych 

 znajomość psychologicznego 
oddziaływania barw 

 stworzenie ciekawej, przemyślanej 
kompozycji barwnej, nawiązującej 
do dzieł romantycznych poprzez 
zastosowane środki wyrazu 
artystycznego 

9  
Praca plastyczna: 
„PORTRET I 
KARYKATURA” 
(wydobycie 
charakterystycznych 
cech osoby) 

 znajomość pojęć: deformacja, synteza, 
ekspresja, realizm 

 zastosowanie syntezy i deformacji w 
przedstawieniu portretowym 

 znajomość pojęć: synteza, 
deformacja, ekspresja, realizm i 
umiejętność wskazywania ich w 
dziełach malarskich i rysunkowych 

 zakomponowanie oryginalnej 
barwnej pracy plastycznej  

 celowe posługiwanie się syntezą i 
deformacją dla podkreślenia 
charakterystycznych cech wyglądu 
i osobowości osoby portretowanej 

10 O fotografii – między 
sztuką a dokumentacją. 
Kadrowanie – 
interpretacja 
rzeczywistości. 
Praca fotograficzna: 
„KADROWANIE 
RZECZYWISTOŚCI” 

 znajomość cech i rodzajów fotografii 

 znajomość funkcji fotografii 

 określanie cech fotografii jako 
dziedziny sztuki 

 znajomość pojęć dotyczących 
fotografii: kadr, ujęcie, cięcie 
fotograficzne, fotomontaż 

 znajomość cech, form i sposobów 
interpretowania rzeczywistości w 
fotografii 

 określanie sposobów komponowania 
zdjęć 

 określanie znaczenia odkryć z optyki, 
kadrowania w fotografii i sposobów 
malowania w romantycznym 
malarstwie dla rozwoju impresjonizmu 

 stworzenie zdjęć lub obrazów -
umiejętność kadrowania 

 znajomość cech, rodzajów 
fotografii oraz przemian tej 
dziedziny, wskazywanie 
odpowiednich przykładów 

 znajomość funkcji fotografii i ich 
przeobrażania się 

 określanie cech fotografii jako 
dziedziny plastyki 

 rozpoznawanie stosowanych 
środków wyrazu artystycznego w 
dziełach fotograficznych 

 znajomość specyfiki kompozycji 
fotograficznych 

 znajomość pojęć: kadr, ujęcie, 
cięcie, zbliżenie fotograficzne, 
fotomontaż oraz wskazywanie ich 
przy omawianiu zdjęć 

 znajomość nośników, na które 
kopiowane są zdjęcia 

 znajomość cech, form i sposobów 
interpretowania rzeczywistości w 
fotografii 

 omawianie zdjęć i wskazywanie w 
nich zastosowanych środków 
wyrazu artystycznego 

 stworzenie fotografii 

 kadrowanie obrazu, świadome 
wybieranie fragmentu kadru  

11 Praca plastyczna: 
przestrzenne elementy 

 stworzenie kompozycji nawiązującej do 
stylistyki uroczystości szkolnych 

 stworzenie oryginalnej kompozycji, 
której stylistyka w celowy i 



dekoracyjne 
‘MOBILE I STABILE W 
RZEŹBIE” 

zamierzony sposób nawiązuje do 
danych uroczystości szkolnych 
 

12 Praca plastyczna: 
„PROJEKT WNĘTRZA 
MIESZKALNEGO” 

 określanie wpływu materiału 
budowlanego na formę budowli 

 określanie związków formy i funkcji 
budowli 

 tworzenie makiety przestrzennej formy 
budowli o nowej funkcji, próba 
dostosowania formy do tej funkcji  

 określanie wpływu materiału 
budowlanego na formę budowli,  

 tworzenie makiety przestrzennej 
budowli o nowej funkcji, próba 
dostosowania formy do tej funkcji, 
wykazywanie się pomysłowością i 
stosowaniem oryginalnych 
rozwiązań przestrzennych 

13  
Praca plastyczna: 
„PLAKAT TEATRALNY” 

 określanie znaczenia promocji sztuki 
współczesnej dla popularyzacji plastyki 

 zaprojektowanie i wykonanie plakatu, 
próba tworzenia złożonego znaku 
graficznego połączonego z tekstem 

 określanie znaczenia promocji 
sztuki współczesnej dla 
popularyzacji plastyki 

 zaprojektowanie i wykonanie 
plakatu o ciekawej formie 
posługiwanie się oryginalnymi, 
złożonymi znakami graficznymi, 
odpowiednie liternictwo i 
kompozycja tekstu 

14 Wystawa. Oglądanie 
wybranej wystawy lub 
ekspozycji muzealnej 
 
 

 umiejętność kulturalnego odbioru 
wystawy 

 wskazanie niektórych, wybranych 
elementów promocji związanych z 
ekspozycją 

 znajomość uproszczonych wyjaśnień 
pojęć: galeria, muzeum, ekspozycja, 
wernisaż, plakat, billboard 

 wskazanie dowolnego medialnego 
działania promocyjnego związanego z 
ekspozycją 

 napisanie krótkiej notatki z wystawy o 
charakterze recenzji, opisu lub 
wywiadu, dokonanie wyboru dzieła, 
które zdaniem ucznia było 
najciekawsze  

 umiejętność kulturalnego, 
właściwego, aktywnego odbioru 
wystawy 

 wskazywanie wielu elementów z 
zakresu reklamy i promocji sztuki 
związanych z oglądaną ekspozycją 

 dobra znajomość pojęć: galeria, 
muzeum, ekspozycja, wernisaż, 
katalog, aranżacja ekspozycji, 
plakat, billboard, wskazywanie 
różnych przykładów 

 wskazywanie przedsięwzięć 
medialnych związanych z promocją 
sztuki 

 napisanie krótkiej, oryginalnej 
wypowiedzi na temat wystawy o 
charakterze recenzji lub 
wymyślonego wywiadu z twórcą 
dzieł, dokonanie wyboru dzieła, 
które podobało się najbardziej, 
uzasadnienie wyboru 

15 Praca plastyczna: 
„ABSTRAKCJA” 

 znajomość wybranych dzieł malarskich 
o charakterze przedstawiającym i 
nieprzedstawiającym 

 znajomość dwóch rodzajów abstrakcji 

 zakomponowanie abstrakcyjnej pracy 
plastycznej o silnym zabarwieniu 
uczuciowym 

 określanie specyfiki dwóch 
rodzajów abstrakcji 

 zakomponowania oryginalnej, 
wieloelementowej pracy 
abstrakcyjnej o silnym zabarwieniu 
u czuciowym, świadome 
nawiązanie do nurtu abstrakcji 
gorącej 

16 Prac plastyczna: 
„OBRAZ 
SURREALISTYCZNY 
LUB POPULAR-ART”  
 

 

 umiejętność określania cech pop-artu, 
znajomość roli artysty 

 umiejętność stworzenia pracy 
plastycznej w stylu POP-ART 

 

 umiejętność określania cech pop-
artu, związku z kulturą masową 

 umiejętność stworzenia 
pomysłowej, starannej pracy 
plastycznej nawiązującej do dzieł 
POP-ART 

17 Praca plastyczna:  
„FILM, czyli jak 
„poruszyć” komiks? 
 
Realizacja filmu 
animowanego 

 znajomość wybranych rodzajów 
fotografii, sztuk teatralnych, filmów 

 znajomość różnych nośników, na 
których można zapisać zdjęcia, filmy 

 zaprojektowanie scenografii do 
wybranej sztuki teatralnej tradycyjnymi 
technikami plastycznymi lub przy 
wykorzystaniu programu graficznego 

 zaprojektowanie kolejnych ujęć, 
kadrów fragmentu filmu 

 określanie specyfiki,  

 znajomość różnych nośników na 
których można zapisać zdjęcia, 
filmy 

 wykonanie oryginalnego 
fotomontażu nawiązującego swoją 
formą do surrealizmu  

 zaprojektowanie oryginalnej 
scenografii do sztuki teatralnej 
tradycyjnymi technikami 
plastycznymi lub przy 
wykorzystaniu programu 
graficznego 

 zaprojektowanie kolejnych ujęć 



filmu, ciekawe zakomponowanie 
kadrów, lub nakręcenie filmu 

18 Klasyfikacja 
śródroczna i roczna – 
po I i II semestrze 

 umiejętność dokonania samooceny na podstawie założeń i treści dotyczących 
poszczególnych zajęć. 

 

 Na realizację poszczególnych tematów przeznaczone jest od 1 do 3 jednostek 
lekcyjnych - dostosowane do potrzeb danej grupy uczniów, ich tempa pracy oraz 
możliwości godzinowych na dany rok. 

 Realizacja poszczególnych tematów może odbywać się w różnych momentach roku 
szkolnego. 

 
Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 
 
Ocenianie uczniów posiadających orzeczenia poradni o dysfunkcjach wynikają 
z indywidualnych dostosowań, bazę stanowią w/w wymagania.  

 


