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Wymagania edukacyjne wiedzy i umiejętności z plastyki w gimnazjum 
 

Anita Przybyszewska-Pietrasiak  „Program nauczania plastyki w  gimnazjum”  DPN - 5002-18/09 
 

Podręcznik: W. Sygut, D. Stępień „Sztuka w zasięgu ręki”   

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. 
II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. 
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. 
 

TEMAT 

cele – wymagania ogólne 

Wymagania  na ocenę 2 (ze wsparciem nauczyciela )  

                               oraz     na ocenę 3 

Wymagania na ocenę  4 (pomoc nauczyciela ) 

oraz na ocenę  5 

 I. Sztuka na dziś 
  

 
1. Architektura 

 
 realizowane cele: I, II, III 

●  definiuje pojęcie: architektura; 
●  potrafi scharakteryzować architekturę 

 jako dziedzinę sztuki; 
●  wymienia różne funkcje architektury;  

● wymienia charakterystyczne cechy 
architektury różnych epok; 

●  porównuje dzieła architektury dawnej  
 i współczesnej; 

●  potrafi wymienić zabytki architektury w swoim   
regionie; 

● wykonuje szkice i makiety architektoniczne;  

 
2. Rzeźba 

 
realizowane cele: I, II, III 

 

●  wyjaśnia i charakteryzuje pojęcia: 
rzeźba i płaskorzeźba; 

● zna materiały rzeźbiarskie (glina, kamień, 
drewno, marmur, brąz, tworzywa sztuczne); 

• wykonuje małe formy: rzeźba, płaskorzeźba 
np. z papieru, mas plastycznych, gliny; 

● wymienia  funkcje rzeźby: 
- rzeźba jako element dekoracji architektonicznej,  

      - pomnik,  
      - rzeźba jako niezależne dzieło sztuki; 
● porównuje rzeźbę z poprzednich epok z rzeźbą 

współczesną; 
● przeprowadza analizę dzieła rzeźbiarskiego; 

 

 
3. Malarstwo 

● wymienia techniki (akwarela, gwasz, 
tempera, malarstwo olejne, akryl) i podłoża 

● wymienia najważniejsze tematy obrazów 
( portret, pejzaż, martwa natura, scena 
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realizowane cele : I, II, III 

 

malarskie (ściana, płótno, deska, papier); 
● stosuje wiedzę o malarstwie 

           we własnych pracach plastycznych; 

rodzajowa, historyczna, scena religijna, weduta); 
●  wyraża własne opinie na temat oglądanych 

obrazów; 
●  analizuje formę i treść dzieł sztuki malarskiej;  
● poszukuje własnych form wypowiedzi malarskiej; 

 
4. Rysunek i grafika 

 
realizowane cele : I, II, III 

 

●  wymienia narzędzia rysunkowe ( ołówek, 
kredka, piórko, węgiel, kreda, flamaster); 

● stosuje różnorodne techniki rysunkowe 
we własnych pracach plastycznych;  

●  rozróżnia  dzieła grafiki artystycznej 
i użytkowej; 

• wykonuje prostą grafikę, np. monotypię, 
papieroryt; 

● wymienia rodzaje rysunku ( linearny, walorowy, 
światłocieniowy, lawowany); 

● wyraża własne opinie na temat oglądanych 
grafik i rysunków; 

● zna formy wypowiedzi wizualnej grafiki 
użytkowej – plakat, znak graficzny, okładki 
książek, czasopism, płyt CD; 

● zna role obrazu i tekstu w grafice użytkowej; 
● tworzy własne projekty grafiki użytkowej, także 

posługując się komputerowymi programami 
graficznymi; 

 
5. Rzemiosło 
artystyczne, 

sztuka ludowa 
 

realizowane cele : I, II, III 

 

●  definiuje pojęcia: rzemiosło artystyczne, 
sztuka ludowa; 

● potrafi rozpoznać dzieło rzemiosła 
artystycznego i sztuki ludowej; 

• odróżnia dzieła rzemiosła artystycznego od 
współczesnego designu; 
 

• wymienia dziedziny rzemiosła artystycznego  
( tkactwo, ceramika, zdobnictwo mebli)  
i sztuki ludowej ( rzeźba w drewnie, malarstwo 
na szkle, wycinanki, hafciarstwo); 

● charakteryzuje sztukę ludową swojego 
regionu i innych rejonów Polski; 

• projektuje np. elementy współczesnego ubioru, 
uwzględniając w projekcie inspiracje motywami 
sztuki ludowej; 

 
6. Plastyka i media 

 
realizowane cele : I, II, III 

 
● Fotografia 

 

● odróżnia dzieła sztuki fotograficznej  
od fotografii użytkowej;  

●  zna użytkowe funkcje fotografii : reklama, 
dokumentacja wydarzeń, ludzi, krajobrazów, 
przedmiotów; 

●  wyjaśnia genezę filmu; 
●  wymienia gatunki filmowe; 

● zna początki historii fotografii; 
● potrafi określić elementy fotografii, które mogą 

stanowić o jej artyzmie;  
● wymienia środki wyrazu stosowane 

w fotografii; 
●  porównuje dzieła sztuki fotograficznej do 
      np. wykonanych przez siebie fotografii; 
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● Film 
 
● Grafika 

komputerowa 
 
● Internet 

● zna zastosowanie grafiki komputerowej 
           w projektowaniu użytkowym; 

• wykonuje określony projekt użytkowy 
           (wizytówka, zaproszenie, folder, dyplom), 
           stosując komputerowe programy graficzne; 

• definiuje i zna zastosowanie sieci Internetu 
(narzędzie telekomunikacyjne, możliwości 
popularyzacji sztuki, oceny jej wytworów, 
edukacji, w tym artystycznej, a także 
realizacji oryginalnych projektów twórczych 
 i różnorodnej aktywności twórczej, często 
związanej z interaktywnym procesem 
artystycznym); 
 

● analizuje formę i treść dzieła sztuki 
fotograficznej;   

● nazywa  osoby pracujące nad powstaniem filmu 
( reżyser, aktorzy, scenograf, charakteryzator, 
kostiumolog, operator kamery, fotografik itd.);  

● określa ich rolę w powstawaniu dzieła 
sztuki filmowej; 

● wymienia różnorodne formy ekspresji 
artystycznej (ekspresja ciała, słowa, muzyka, 
obraz, ruch) zawarte w dziele filmowym; 

● estetycznie łączy w projektowaniu znak 
graficzny, tekst, rodzaj i wielkość czcionki; 

● wymienia charakterystyczne cechy skutecznej 
reklamy; 

● potrafi twórczo wykorzystać możliwości sieci 
internetowej we własnych działaniach; 

 
7.  Design. 

Znak plastyczny. 
Plakat i afisz 

 
realizowane cele : I, II, III 

 

● potrafi rozpoznać dzieła współczesnego 
designu; 

● projektuje estetyczne formy użytkowe; 
● definiuje znak plastyczny (logo); 
● wykonuje określony projekt znaku 

plastycznego (logo, logotyp); 
● wskazuje różnice między afiszem  

i plakatem; 

● wymienia podstawowe zasady nowoczesnego 
wzornictwa przemysłowego: funkcjonalność 
 i estetyka; 

●  wykonuje określony projekt znaku plastycznego 
(logo), stosując komputerowy program graficzny; 

● wskazuje funkcje plakatu i afisza; wymienia 
środki artystyczne, jakimi posługują się twórcy 
plakatów; 

● projektuje plakat reklamujący: akcję społeczną, 
film, koncert muzyczny, produkt konsumpcyjny; 

● wykonuje afisz na wskazany temat; 

       8. Muzea, galerie, 
akcje plastyczne 

 
    realizowane cele : I, III 

● definiuje pojęcia : muzeum, galeria, galeria 
internetowa, akcja plastyczna;  

● określa, gdzie znajdują się najważniejsze 
muzea jego miasta lub regionu; 

● rozumie funkcje muzeum; 
● zna najważniejsze muzea w Polsce i na świecie; 
●  wyjaśnia, na czym polega akcja plastyczna; 
● odwiedza muzea i galerie; 
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II. Sztuka w czasie 

 
9. Galerie w grotach 

 
Sztuka prehistoryczna 

 
realizowane cele : I, III 

 

● określa czas trwania epoki prehistorycznej; 
● wymienia i  rozpoznaje na fotografiach 

najważniejsze zabytki sztuki prehistorycznej; 
● wymienia zabytki prehistoryczne z terenu 

ziem polskich – Biskupin; 

• wymienia epoki prehistoryczne ( paleolit, neolit, 
epoka brązu i żelaza);                                        

• charakteryzuje najważniejsze dzieła sztuki 
prehistorycznej; 

• analizuje formę i treść dzieł malarstwa 
naskalnego; 

 
10. Klejnoty Nilu 

 
Sztuka 

starożytnego Egiptu 
 

realizowane cele : I, III 

 

● zna czas i określa miejsce rozwoju sztuki 
staroegipskiej; 

●  potrafi wymienić i rozpoznać najbardziej 
reprezentatywne dzieła sztuki starożytnego 
Egiptu; 

● wyjaśnia pojęcie kanon w rzeźbie, 
płaskorzeźbie i malarstwie; 

 

● wymienia najważniejsze budowle 
sepulkralne i sakralne starożytnego Egiptu; 

● określa przemiany grobowców: 
mastaba, piramida schodkowa, ostrosłupowa; 

● wymienia przykłady egipskiej  rzeźby; 
● zna funkcje i tematykę malarstwa egipskiego; 

 
11. W kolebce Europy 

 
Sztuka 

starożytnej Grecji 
 

realizowane cele : I, III 

 

● zna czas i określa miejsce rozwoju sztuki 
greckiej; 

● wymienia najważniejsze typy budowli 
greckich: świątynie, teatry, amfiteatry; 

● wymienia trzy porządki w architekturze 
greckiej: dorycki, joński, koryncki; 

● wymienia najważniejsze zabytki rzeźby 
greckiej: Dyskobol, Nike z Samotraki, Grupa 
Laokoona , Atena Partenos; 

● opisuje podstawowe elementy konstrukcji 
świątyni greckiej na przykładzie Partenonu; 

● zna budowę kolumny: baza, trzon, kapitel;  
●  wskazuje różnice w konstrukcji kolumn 

reprezentujących trzy porządki; 
● zna nazwiska i przykłady dzieł 

wybitnych rzeźbiarzy greckich; 
● wymienia style malarstwa wazowego: 

czarnofigurowy  i czerwonofigurowy,  
a także geometryczny i orientalizujący; 
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12. W cesarskim 

imperium 
 

Sztuka 
antycznego Rzymu 

 
     realizowane cele : I, III 

 

● zna czas i określa zasięg rozwoju sztuki 
antycznego Rzymu; 

● wymienia rzymskie osiągnięcia 
w dziedzinie architektury: akwedukty, termy, 
bazyliki, amfiteatry itd.; 

● zna typy obiektów wznoszonych na 
cześć zwycięskich władców: łuki triumfalne, 
kolumny; 

● wymienia poszczególne typy budowli 
 starożytnego Rzymu i określa ich funkcje; 

● opisuje podstawowe elementy konstrukcji 
świątyni rzymskiej na przykładzie Panteonu  

      ( z zaznaczeniem zastosowanych nowych       
elementów konstrukcyjnych, np. kopuły); 
● charakteryzuje rzeźbiarski portret realistyczny; 
● zna historię Pompejów i Herkulanum, analizuje 

tematykę i formę malarstwa pompejańskiego; 
 

 
13. Katakumby i bazyliki 

 
Sztuka 

wczesnochrześcijańska 
i bizantyjska 

 
    realizowane cele : I, III 

 
 

● określa  czas trwania i zasięg sztuki 
wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej; 

● definiuje pojęcia: katakumba, mozaika, 
fresk, ikona; 

● wymienia i opisuje na podstawie fotografii 
elementy architektoniczne zabytków sztuki 
wczesnochrześcijańskiej: Santa Maria Maggiore 
i św. Pawła w Rzymie oraz bizantyjskiej: bazylika 
Hagia Sophia w Konstantynopolu (Istambule); 

● wyjaśnia symbolikę przedstawień w sztuce 
wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej 

 

 
14. W cieniu klasztoru 

 
Sztuka średniowiecza: 

Sztuka romańska 
Sztuka gotycka 

 
 

realizowane cele : I, III 

 
 

● określa  czas trwania i zasięg sztuki 
średniowiecznej; 

● opisuje elementy konstrukcji kościołów 
romańskich; 

● charakteryzuje funkcje sakralnej i obronnej 
architektury romańskiej;  

● zna funkcje średniowiecznej  rzeźby 
 i malarstwa; 

● opisuje nowe sposoby konstrukcji 
wykorzystywane do budowania 
kościołów gotyckich; 

● definiuje pojęcia: witraż, maswerk; 

● charakteryzuje sztukę średniowieczną  
w kontekście historycznym i społecznym; 

● analizuje średniowieczne dzieła malarskie 
 i rzeźbiarskie zarówno pod względem treści, 
formy, jak i pełnionych funkcji ( „Biblia ubogich”); 

● wymienia najważniejsze zabytki romańskie 
 i gotyckie w Europie i w Polsce; 

● opisuje ołtarz Wita Stwosza w kościele 
Mariackim w Krakowie; 

● porównuje budowle romańskie z gotyckimi; 
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15. Powrót antycznego 

piękna 
 

Sztuka renesansu  
 

    realizowane cele : I, III 

 
 

● określa  czas trwania i zasięg sztuki 
renesansu; 

● definiuje pojęcie: humanizm;  
● zna antyczne źródła inspiracji sztuki 

renesansu; 
●  wymienia cechy charakterystyczne 

architektury renesansowej; 
● wymienia najwybitniejsze dzieła renesansu  
      i zna nazwiska ich twórców; 

 
 

● charakteryzuje sztukę renesansową  
w kontekście przemian historycznych 
 i społecznych w Europie; 

● wymienia i analizuje najbardziej 
charakterystyczne dzieła architektury, rzeźby 
 i malarstwa renesansu; 

● rozumie zjawisko zmiany pozycji 
artysty w epoce renesansu; 

• zna pojęcie mecenatu artystycznego; 
● porównuje dzieła architektury antycznej 

i renesansowej; 
● wymienia trzech mistrzów renesansu i opisuje 

ich twórczość: Leonardo da Vinci, Michał Anioł, 
Rafael Santi; 

 
16. Perły i złoto 

 
Manieryzm,  

barok i rokoko 
 

     realizowane cele : I, III 

 

● określa  czas trwania i zasięg sztuki 
manieryzmu, baroku i rokoka; 

● wymienia najważniejsze cechy 
charakterystyczne dla sztuki manieryzmu, 
stylu barokowego  i rokoka; 

●  identyfikuje portret sarmacki 
i trumienny; 
 

● charakteryzuje sztukę barokową  
w kontekście przemian historycznych 
 i społecznych w Europie ( reformacja                        
i kontrreformacja); 

●  wymienia typowe cechy architektury, 
malarstwa i rzeźby manierystycznej; 

● wymienia najważniejsze dzieła oraz nazwiska 
twórców epoki baroku i rokoka; 

 
17. Antyk jest wieczny 

 
Klasycyzm 

    
 realizowane cele : I, III 

 
 
 

● określa  czas trwania i zasięg sztuki 
klasycystycznej; 

● wymienia najwybitniejsze dzieła 
klasycystyczne i zna nazwiska ich twórców; 

● wymienia najważniejsze polskie dzieła doby 
klasycyzmu i ich twórców   
(styl stanisławowski); 

● charakteryzuje sztukę klasycystyczną  
w kontekście przemian historycznych 

      i społecznych w Europie (idee oświecenia, wojny 
    napoleońskie);  

• znajduje podobieństwa między dziełami 
architektury antycznej, renesansowej 
i klasycystycznej; 

● wymienia i analizuje najbardziej 
charakterystyczne dzieła architektury, rzeźby 
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           i malarstwa klasycystycznego; 
 

 
18.W lustrze epoki 

 
Sztuka XIX wieku 

 
realizowane cele : I, III 

 

● zna pojęcia: romantyzm, realizm; 
● definiuje pojęcie neostyle w architekturze 
● zna nurty malarstwa polskiego XIX w.  

(realizm, malarstwo historyczne); 
● zna pojęcia: impresjonizm, 

postimpresjonizm; 
● potrafi zidentyfikować dzieła secesyjne; 

 

● charakteryzuje sztukę XIX w. 
w kontekście przemian historycznych 

      i społecznych w Europie (ruchy    
 narodowowyzwoleńcze); 
● określa inspiracje i motywy w malarstwie 

romantyzmu; 
● charakteryzuje tematykę polskiego malarstwa 

realistycznego i historycznego; 
● wyjaśnia znaczenie nazwy impresjonizm; 
●  opisuje charakterystyczne cechy malarstwa 

impresjonistycznego; 
●  analizuje obraz impresjonistyczny z naciskiem 

na nowatorstwo formy; 
● analizuje dzieła symboliczne i secesyjne                    

z uwzględnieniem zawartej w nich symboliki; 
 

 
19. Nie tylko Picasso 

 
Sztuka pierwszej  
połowy XX wieku 

 
realizowane cele : I, III 

 
 

● potrafi wymienić  i zdefiniować 
najważniejsze nurty i kierunki sztuki 
pierwszej połowy XX w.: fowizm, 
ekspresjonizm, abstrakcjonizm, kubizm, 
futuryzm, dadaizm, surrealizm; 
 
 

● zna kontekst historyczny i cywilizacyjny będący 
tłem dla uformowania się sztuki początku XX w.; 

● definiuje pojęcia: fowizm, ekspresjonizm, 
abstrakcjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, 
surrealizm; 

●  charakteryzuje kierunki w polskiej sztuce 
 I połowy XX w. – formizm, koloryzm, 
konstruktywizm;  

● analizuje dzieła reprezentujące poszczególne 
kierunki z naciskiem na różnorodność formy 
plastycznej; 
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20. Awangarda 

artystyczna  
II połowy XX wieku 

 
 
 
 
   realizowane cele : I, III 

 
 

● potrafi wymienić i zdefiniować najważniejsze 
zjawiska sztuki II połowy XX wieku na 
świecie: informel, pop-art, op-art, 
hiperrealizm, land-art; 

● wymienia najważniejsze nurty architektury 
 i rzeźby XX wieku; 
 
 
 
 
 
 
 

● definiuje pojęcia: informel, pop-art, 
nowy realizm, op-art, hiperrealizm, 
konceptualizm, land-art; 

● wyjaśnia, na czym polegają nowe formy 
wypowiedzi artystycznej: happening, 

     performance, instalacja, wideoart;  
● analizuje dzieła reprezentujące poszczególne 

kierunki, uwzględniając inspiracje, idee oraz 
formę plastyczną; 
 
 

III. Sztuka dla nas 

 
21. Linia i kontur 

  
   realizowane cele : I, II, III 

 
 

● definiuje pojęcie linii jako podstawowego 
środka wyrazy plastycznego; 

● definiuje pojęcie: komiks; 
●  posługuje się linią, kreską, konturem, 

 w celu osiągnięcia zamierzonych efektów, 
np. wykonując komiks; 
 

● charakteryzuje sztukę komiksu zarówno pod 
względem inspiracji, treści jak i formy; 

● wykonuje tematyczne szkice, rysunki, 
świadomie stosując różnorodne narzędzia 
rysunkowe; 
 

 
22. Barwa 

  
realizowane cele : I, II, III 

● zna podstawowe podziały barw – 
podstawowe, pochodne, chromatyczne, 
achromatyczne, ciepłe, zimne; 

● odróżnia gamy barwne – 
monochromatyczne, kontrastowe; 

● świadomie posługuje się  barwą jako 
środkiem wyrazu we własnych działaniach 
plastycznych;            
 

● zna własności barw: nasycenie, jasność; 
● definiuje systemy zarządzania barwami  

CMYK i RGB; 
● stosuje we własnych pracach różnorodne 

techniki malarskie; 
● świadomie tworzy kompozycje malarskie, 

stosując barwy podstawowe, pochodne, 
kontrastujące, achromatyczne; 

●  poszukuje własnych form wypowiedzi 
plastycznej, stosując świadomie wiedzę 
 o barwach; 
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23. Kompozycja 
  

realizowane cele : I, II, III 
 

● wyjaśnia, czym jest kompozycja w dziele 
sztuki; 

● zna różne rodzaje kompozycji; 
● świadomie stosuje określone rodzaje 

kompozycji we własnych pracach 
plastycznych; 

● określa funkcję kompozycji; 
● potrafi określić kompozycje w oglądanym 

dziele sztuki ( także w fotografii i filmie); 
● realizuje różnorodne prace plastyczne, 
świadomie stosując różne rodzaje kompozycji; 

● potrafi uzasadnić wybór określonej kompozycji 
we własnej pracy plastycznej; 

24. Kształt i światło  
 
 

realizowane cele : I, II, III 
 
 

● definiuje pojęcia: kształt, światłocień; 
● potrafi określić sposoby oświetlenia 

obserwowanych elementów (kierunek 
światła, jego ilość, rodzaj, światło dzienne, 
sztuczne, punktowe, rozproszone itp.);  

● zna rolę i funkcje światła w dziele 
sztuki jako istotnego elementu formy dzieła 
architektonicznego, malarskiego, rzeźbiarskiego, 
fotograficznego i filmowego; 

• impresjonizm i witraż jako przykłady istotnego 
wpływu światła na formę dzieła;                    
posługuje się światłocieniem w celu osiągnięcia 
zamierzonych efektów w postaci rysunku 
światłocieniowego;  

 
25. Faktura 

 
realizowane cele : I, II, III 

 
 

● definiuje pojęcie: faktura; 
● wykonuje kompozycję, np. mandalę, 

wyklejając ją różnorodnymi materiałami 
(nasiona, tkanina, włóczka itp.); 
 

● charakteryzuje faktury dzieł z różnych dziedzin 
sztuki; 

• charakteryzuje faktury dzieł rzeźbiarskich 
 w zależności od materiału użytego do ich 
wykonania; 

● wykonuje kompozycję malarską o zróżnicowanej 
fakturze, nakładając grubą warstwę farby; 
 

 
26. Perspektywa 

 
realizowane cele : I, II, III 

 

● zna funkcje perspektywy w dziele sztuki; 
● wymienia rodzaje perspektyw; 
● stosuje różne rodzaje perspektyw  

we własnych pracach plastycznych; 
 
 
 

● wyjaśnia, co to jest głębia, perspektywa               
i jakie jej rodzaje są stosowane w sztuce; 

● potrafi określić rodzaje perspektyw w oglądanych 
dziełach sztuki;  

• wykreśla bryły w różnym położeniu, stosując 
perspektywę zbieżną (czołową, boczną, ukośną, 
nad i pod linią horyzontu). 
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27. Proporcje 
 

realizowane cele : I, II, III 
 

● definiuje pojęcie: proporcje; 
● stosuje proporcje, wykonując własne prace 

plastyczne, np. szkice z natury; 

• wykonuje własną pracę plastyczną, 
uwzględniając proporcje oglądanej 
 i przedstawianej rzeczywistości; 

• analizuje proporcje postaci ludzkiej; 

 
28. Ekspresja i kontrast 

 
realizowane cele : I, II, III 

 

● definiuje pojęcie: kontrast; 
● wymienia środki wyrazu plastycznego jako 

elementy ekspresji dzieła sztuki 
( np. deformacja, kontrast barw, 
zróżnicowanie faktury); 

● odczytuje i interpretuje emocje zawarte przez 
artystę w dziele sztuki; 

●  ukazuje w zamierzony sposób emocje i kontrast 
za pomocą formy (kolor, kształt, kompozycja) 
 we własnej pracy plastycznej; 

 
29. Liternictwo  

i edycja tekstów 
 

realizowane cele : I, II, III 
 
 

● zna pojęcia: kaligrafia, typografia; 
● komponuje napisy; 

•  zna zasady liternictwa stosowane                      
w tworzeniu różnego rodzaju projektów za 
pomocą programów komputerowych do 
edycji tekstu;  

• potrafi uzasadnić, dlaczego projektowanie szaty 
           graficznej oraz liternictwa dla różnych publikacji 
           uznawane jest za sztukę; 

•  potrafi określić wpływ formy liter i ich układu 
kompozycyjnego na artystyczny charakter dzieł 
zaliczanych do grafiki użytkowej; 

• zna drogę powstawania druków użytkowych: 
redakcja tekstów (korekta merytoryczna i 
stylistyczna, sprawdzenie układu, poprawności 
czcionki, wyróżnień wynikających z projektu 
graficznego), korekta (sprawdzanie poprawności 
językowej, pisowni i interpunkcji), łamanie 
(przygotowanie sformatowanego tekstu według 
założeń określonych wcześniej w projekcie 
graficznym), druk; 

● wykonuje własną książkę artystyczną;  

30. Analiza dzieła sztuki 
 

realizowane cele : I, II, III 
 
 

• wymienia treść i formę jako podstawowe 
elementy analizy dzieła sztuki;  

• wymienia poszczególne elementy 
zewnętrznego kształtu, czyli formy dzieła 

• zna sposoby interpretacji rzeczywistości 
wpływające na formę dzieła (przedstawienie 
realistyczne, abstrakcyjne, deformacja); 

• potrafi odczytać treść i przekaz dzieła sztuki  
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(kompozycję, linie, plamy barwne, 
perspektywę, światłocień, fakturę, bryłę  
oraz ich układ); 
  

● wymienia najważniejsze tematy dzieł sztuki 
( portret, pejzaż, martwa natura, scena 
rodzajowa, scena historyczna, scena 
religijna, weduta); 

• samodzielnie wykonuje analizę dzieła sztuki. 
 

     (tematy przedstawień, oddanie ducha epoki, 
określonej sytuacji społecznej i politycznej,  
kultury i ideologii, osiągnięć cywilizacji itp.); 
 

• samodzielnie wykonuje analizę wskazanego 
dzieła sztuki, określając jego treść, formę oraz 
uwzględniając elementy interpretacji. 
 

 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych w stopniu minimalnym oraz wykazywał: 

• nieprzygotowywanie się do lekcji, 

• bierność w zajęciach lekcyjnych,  

• brak zainteresowania przedmiotem, 

• niewykonywanie ćwiczeń plastycznych. 
 
 Ocenę celującą  otrzymuje uczeń spełniający wymagania podstawowe i ponadpodstawowe, a także wykazujący się wiadomościami 
 i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania, np.: 

• aktywny, zaangażowany udział w lekcjach,  
• wykazywanie zainteresowania sztuką, 
• wykazywanie się ponadprogramową wiedzą z historii sztuki i terminologii plastycznej , 
• samodzielne zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem różnych mediów, 
• umiejętność pełnej analizy dzieła sztuki z elementami własnej interpretacji, 
• twórcze, oryginalne, staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych i zaangażowanie w ich realizację, 
• posługiwanie się  oprogramowaniem graficznym, 
• biegłe posługiwanie się technikami plastycznymi oraz wykonywanie zadań i ćwiczeń ponadprogramowych 
• uczestnictwo w konkursach plastycznych, 
• reprezentowanie swojej twórczości w klasie, szkole. 

                                                                                                           


