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Program nauczania 
plastyki

I. Wstęp
Program nauczania plastyki dla klas 4–6 (II etap edukacyj-
ny) jest ściśle związany z podręcznikiem Stanisława K. Stop-
czyka i jest jedną z możliwych interpretacji założeń nowej 
podstawy programowej – nowoczesnej, kładącej nacisk na 
rozwijanie różnych form aktywności twórczej ucznia. Zgod-
nie z podstawą i komentarzem do niej zdobyte wiadomości, 
potrzeba twórczej aktywności, przyjemność płynąca z wyko-
nywania prac plastycznych, właściwe korzystanie z mediów, 
nawyki zwiedzania zabytków, oglądania wystaw, poznawa-
nie tradycji regionalnych, sztuki ludowej, sztuki najnowszej, 
rozwijanie postaw patriotycznych mają wpływać na dalszy 
rozwój uczniów. Powinny one wpłynąć na aktywność dziec-
ka i sposób spędzania wolnego czasu także poza szkołą. Re-
alizowanie „transferu” zachowań i postaw wyniesionych 
z lekcji plastyki na sytuacje pozaszkolne utrudniają wzorce 
kultury masowej i nawyki środowiskowe. Kierunek zmian 
akcentuje znaczenie wychowawcze plastyki: jej ogromną rolę 
w kształtowaniu osobowości, podnoszeniu kultury osobistej 
i wychowaniu.

Na sposób realizacji programu plastyki w klasach 4–6 
niewątpliwy wpływ ma sposób zrealizowania podstawy pro-
gramowej w poprzednim etapie edukacyjnym na poziomie 
edukacji wczesnoszkolnej, który przez autorów podstawy 
jest uznawany za zasadniczy. Nauczyciel powinien zdiagno-
zować, w jakim stopniu wiadomości o plastyce przekazywa-
ne dzieciom w kształceniu zintegrowanym zostały przez nie 
przyswojone, np. wiadomości dotyczące dziedzin sztuki, 
barwy, kształtu, faktury, technik plastycznych. Wyrobione 
nawyki rysunkowe, dobre i złe, poziom wiedzy ogólnej 
i o plastyce, wykształcona elastyczność lub utrwalona pewna 
sztywność myślenia plastycznego dzieci przychodzących do 
klasy 4. muszą zostać przez nauczyciela dobrze poznane 
w celu wytyczenia sobie indywidualnych celów, sposobów 
i metod pracy odnoszących się do zastanej konkretnej sytu-
acji edukacyjnej. Pomoże to w lepszej realizacji programu 
nauczania, opracowywaniu określonych jednostek lekcyj-
nych, np. na podstawie opublikowanych scenariuszy, odpo-
wiednim korzystaniu z podręcznika, zeszytu ćwiczeń.

Dziecko, uczeń klasy 4., który już nie jest „czystą, nieza-
pisaną kartą” jeżeli chodzi o działalność plastyczną, wkra-
cza w najważniejszy w swoim życiu okres poznawania pla-
styki. Na żadnym etapie edukacyjnym tak szeroko i dogłębnie 
nie są omawiane środki wyrazu artystycznego i dziedziny 
sztuki. Ten „elementarz” jest uzupełniony w szkole podsta-
wowej jedynie elementami historii sztuki, umożliwiającymi 

późniejszą świadomą twórczość, swobodną ekspresję pla-
styczną, analizowanie i interpretowanie dzieł sztuki, szeroko 
pojęte uczestnictwo w kulturze. Bardzo obszerny zakres tre-
ści programowych II etapu edukacyjnego umożliwia dalszą 
naukę w gimnazjum, ułatwia też późniejszą naukę konkret-
nych zawodów, np. technika reklamy, architektury zieleni, 
fryzjerstwa, pozwoli na samodzielną, amatorską twórczość 
plastyczną, a może być wstępem do zdobycia pełnego arty-
stycznego wykształcenia, wykształca nawyki oglądania wy-
staw, zabytków.

Aby w pełni zrealizować treści programowe należy je od-
powiednio łączyć. W niniejszym programie „Treści naucza-
nia” (IV rozdział) podzielone są na cztery uzupełniające się 
grupy obejmujące poznawanie środków wyrazu artystycznego 
i dziedzin plastyki (A), aktywności twórczej i ekspresji pla-
stycznej (B), odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze (C), 
elementów historii sztuki i zjawisk plastycznych (D). W trak-
cie pojedynczej jednostki lekcyjnej mogą pojawić się elemen-
ty jednej, dwóch lub kilku grup zagadnieniowych – występu-
ją one przecież nierozerwalnie w dziełach, zjawiskach 
kulturowych, samym procesie tworzenia. Urozmaicanie pra-
cy, częste zmienianie technik plastycznych, prowokowanie 
uczniów do szukania oryginalnych rozwiązań plastycznych, 
znajdowania ciekawych źródeł informacji, może uatrakcyj-
nić przebieg nauczania, zaktywizować uczniów. Formy pa-
rateatralne, rozwijające wyobraźnię, będą odpowiednie nie 
tylko dla uczniów mających zdolności manualne, ale rów-
nież mniej zdolnych, posiadających umiejętności organiza-
cyjne i potrzebę kształtowania otoczenia. Bardzo przydatne 
w nauczaniu będzie umiejętne korzystanie z mediów, warto-
ściowanie treści o sztuce w nich zawartych, jednakże musi 
być poprzedzone zdobyciem zasobu określonych pojęć, wie-
dzy o sztuce, np. oryginał, reprodukcja, plagiat. Tworzenie 
prostych kompozycji i prezentacji przy użyciu programów 
komputerowych wzbogaci zajęcia o dodatkowe formy wypo-
wiedzi plastycznej.

Zdobyczą nowej podstawy programowej jest określenie 
obowiązków szkoły, wskazujące warunki realizacji programu 
nauczania. Za najważniejsze uważam zwrócenie uwagi na 
konieczność zakupienia reprodukcji, materiału ilustracyjne-
go, wyposażenia pracowni oraz umożliwienie uczniom 
uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych, wystawach, 
zwiedzaniu muzeów, skansenów.

Zapewnienie materiałów jest podstawą sukcesu na zaję-
ciach plastycznych. Można je zgromadzić np. podając listę 
podstawowych materiałów plastycznych do zakupienia przez 
uczniów na początku roku szkolnego (na miesiąc, dwa lub 
semestr nauki), a następnie składować w odpowiedniej szaf-
ce, dla każdej klasy oddzielnie. W ten sposób można choćby 
częściowo rozwiązać jeden z najważniejszych problemów 
lekcji plastyki – przygotowanie do części praktycznej.

Program porusza również skomplikowaną problematykę 
oceniania, wybrane zagadnienia, skutki i korzyści wynikające 
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z właściwej oceny wytworów, wiedzy, aktywności ucznia. 
Podczas oceniania należy uwzględniać zróżnicowane moż-
liwości uczniów, np. zdrowotne. W programie celowo nie 
zostały podane zasady i sposoby pomocy uczniom znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, np. 
przy zakupie materiałów plastycznych. Takie działanie wy-
maga od nauczyciela ogromnej delikatności, taktu i często 
może być realizowane w ramach różnych programów pomo-
cy socjalnej w szkole.

Rzetelność przyswojenia materiału programowego  
II etapu edukacyjnego zaprocentuje na kolejnych etapach. 
Nauczyciel musi pracować ze świadomością, że jeżeli w tym 
okresie uczeń pewnych treści nie przyswoi, to często już ich 
nie pozna i nie uzupełni na następnych etapach edukacji.

II.  Ogólne założenia 
edukacyjne i cele 
programowe

• Wielokierunkowe wprowadzenie do plastyki poprzez:
 – Poznawanie pojęć dotyczących dzieł sztuki i opisują-
cych stosowane w nich środki wyrazu.

 – Poznawanie dziedzin plastyki tradycyjnych i nowych, 
związanych z nowymi mediami.

 – Poznawanie zjawisk artystycznych podczas bezpośred-
niego kontaktu podczas zwiedzania i w  instytucjach 
upowszechniania kultury.

 – Poznawanie kontekstu kulturowego, związku dzieł z tra-
dycją, kulturą lokalną.

 – Poznawanie wybranych elementów, istotnych dzieł, kul-
tur starożytnych, średniowiecza, sztuki nowożytnej krę-
gu śródziemnomorskiego, sztuki nowoczesnej i współ-
czesnej.

• Odbieranie różnorodnych komunikatów zawartych w dzie-
łach sztuki, związanych tematem, formą, techniką, poza-
werbalnym przekazem nastroju i emocji.

• Rozwijanie zdolności manualnych, pomysłowości, kre-
atywności, prowokowanie do poszukiwania różnorod-
nych rozwiązań plastycznych.

• Kształcenie i kształtowanie kultury tworzenia i odbioru 
dzieł plastycznych.

• Określanie miejsca plastyki w kulturze, tradycji narodowej 
i lokalnej.

• Poznawanie znaczenia sztuki ludowej i prymitywnej jako 
pierwotnych form twórczości odwołującej się do natury.

• Poznawanie różnorodnych form bezpośredniego i pośred-
niego kontaktu z dziełami sztuki.

• Określanie znaczenia i roli twórcy oraz odbiorcy w po-
szczególnych kulturach i okresach w sztuce.

• Poznawanie podstaw prawa autorskiego, zasad dotyczą-

cych własności dzieła sztuki i możliwości jego wykorzysta-
nia. Określanie podstaw rynku i reklamy sztuki.

• Poznawanie instytucji kultury, zasad gromadzenia, prze-
chowywania i eksponowania dzieł.

• Poznawanie różnych form wystaw i ekspozycji oraz zwią-
zanych z tym pojęć.

• Określanie znaczenia mediów w sztuce.
• Poznawanie i określanie różnych źródeł wiedzy o sztu-

kach plastycznych i wydarzeniach kulturalnych.
• Poznawanie nowych dziedzin plastyki XX i XXI wieku 

i nowoczesnych narzędzi, którymi posługuje się artysta,  
m.in. różne sposoby posługiwania się komputerem w sztu-
ce współczesnej.

• Poznawanie innych dziedzin sztuki związanych z plasty-
ką, m.in. teatru, filmu, fotografii.

• Określanie związków plastyki w zakresie sztuki nieużytko-
wej i użytkowej z życiem codziennym.

• Odkrywanie wzajemnych oddziaływań sztuki i cywilizacji.

III. Cele wychowawcze
• Uczenie kultury tworzenia i odbioru sztuki. Docenianie spuś- 

cizny sztuki jako ważnego elementu kultury materialnej. 
Szacunek do dorobku artystycznego ludzkości, kręgu śród-
ziemnomorskiego, narodu, kultury lokalnej, poprzez znajo-
mość wybranych zjawisk i otwartość na pogłębianie wiedzy. 

• Wiedza o sztuce, środkach artystycznego wyrazu, dziedzi-
nach plastyki, instytucjach kultury jako element kultury 
osobistej człowieka.

• Odbieranie komunikatów kulturowych zawartych w dzie-
łach obejmujących istotne wartości ponadczasowe, np. 
związane z etyką, wartościami patriotycznymi, umożli-
wiające empatię wobec przeżyć innych ludzi. Pogłębienie 
świata wartości dziecka poprzez obcowanie ze sztuką.

• Sztuki plastyczne jako ważny element tradycji narodowej, 
regionalnej i lokalnej, umożliwiający odczuwanie dumy 
narodowej i ciągłości kulturowej.

• Szanowanie własnej pracy, kulturalne zachowanie pod-
czas twórczości, stosowanie środków wyrazu artystycz-
nego i sposób ujęcia tematów prac, w których nie są ne-
gowane ogólnie przyjęte wartości, np. szacunek do osoby 
ludzkiej, tolerancja. Szacunek do pracy innych uczniów, 
unikanie niszczenia i krytykowania wytworów kolegów.

• Docenianie ekspresji plastycznej twórców amatorów, ar-
tystów profesjonalnych i własnej jako sposobu pokazania 
indywidualności, misji artysty, wizji świata, przedstawia-
nia piękna, wartościowego spędzania czasu.

• Nauka umiejętności pełnego, kulturalnego uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych, oglądaniu ekspozycji i za-
bytków poprzez poziom wiedzy o imprezie, zjawisku arty-
stycznym, zabytku oraz odpowiednie zachowanie i ubiór.

III. Cele wychowawcze
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IV. Treści nauczania

A.  POJĘCIA DOTYCZĄCE OPISU DZIEŁ, 
DZIEDZIN SZTUKI, NARZĘDZI 
I TECHNIK PLASTYCZNYCH  
(Wiedza o środkach artystycznego wyrazu, technikach 
plastycznych, tradycyjnych i współczesnych 
dziedzinach plastyki)

• Precyzowanie ogólnych pojęć związanych ze sztuką; ogól-
ny zakres sztuk plastycznych, piękno jako podstawowa 
cecha dzieł i potrzeby człowieka dotyczące otaczania się 
pięknem, obcowania ze sztuką.

• Podstawowe środki wyrazu artystycznego charaktery-
styczne dla plastyki i stosowane w dziełach, np. kreska, 
barwa, plama barwna, faktura, światłocień, perspektywa. 
Precyzowanie określeń, pojęć. Wyodrębnianie ich w dzie-
łach plastycznych, świadome stosowanie podczas wyko-
nywania prac plastycznych przez uczniów.

• Określanie znaczenia i roli poszczególnych elementów 
składowych dzieł sztuki, np. kreski konturowej, plam 
barwnych, gam barwnych w kompozycji, różnych rodza-
jów kompozycji.

• Kreska i jej rola w rysunku. Kontur. Ekspresja i kontrasty 
linii. Kreska jako środek wyrazu umożliwiający m.in. syn-
tezę formy.

• Barwa jako zasadniczy środek wyrazu malarstwa. Barwy 
podstawowe, pochodne, ciepłe, zimne, dopełniające, czy-
ste i złamane, zjawisko powidoku, relatywizm barw, na-
sycenie i walor barwy. Plamy barwne i ich układy w kom-
pozycjach malarskich. Sposób wyrażania emocji, nastroju 
poprzez barwy i  plamy barwne. Ekspresja barwy. Paleta 
barw charakterystyczna dla artysty, kierunku w sztuce, np. 
jasne, świetliste barwy w impresjonizmie.

• Szerokie i wąskie gamy kolorystyczne w dziełach malar-
skich oraz ich znaczenie dla odczucia nastroju i ekspresji 
obrazu. Akcenty kolorystyczne w kompozycjach malar-
skich.

• Faktura jako cecha powierzchni dzieła, ślad narzędzia, 
powierzchnia plamy barwnej, ale także sposób różnorod-
nego kształtowania powierzchni rzeźby, reliefów, architek-
tury. Bogata i gładka faktura dzieła malarskiego i jej zwią-
zek z zastosowaną techniką. Lawowanie w malarstwie 
akwarelowym.

• Światłocień i cieniowanie jako sposoby przedstawiania 
przestrzenności przedmiotów w dziełach sztuki na płasz-
czyźnie. Różne rodzaje i sposoby stosowania światłocie-
nia związane z małymi i dużymi różnicami walorowymi. 
Światłocień w rzeźbie i architekturze.

• Różne, kształtujące się w historii sztuki sposoby przed-
stawiania przestrzeni na płaszczyźnie. Układ rzędowy, 

IV. Treści nauczania

pasowy, kulisowy (plany w obrazie). Perspektywa linear-
na, powietrzna, malarska. Dzieła sztuki różnych okresów, 
w których dominują określone rodzaje układów perspek-
tywicznych, np. układ kulisowy w prehistorycznym malar-
stwie jaskiniowym, układ pasowy w starożytnym Egipcie, 
perspektywa zbieżna, powietrzna i malarska w malarstwie 
renesansowym i późniejszym. 

• Różnorodne układy kompozycyjne w dziełach plastycz-
nych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zasada równowagi 
i znaczenie równowagi w kompozycji. Kompozycja syme-
tryczna, rytmiczna, otwarta, zamknięta, statyczna i dyna-
miczna. Różne rodzaje kompozycji malarskich, rysunko-
wych graficznych. Kompozycja rzeźb i form przestrzen-
nych. Rytm i symetria, statyka i dynamika w architekturze. 
Symetria i rytm w wytworach sztuki ludowej.

• Znak plastyczny prosty i złożony. Cechy znaku: czytel-
ność, rozpoznawalność, prostota formy. Powszechność 
posługiwania się znakami plastycznymi. Przekaz informa-
cji w znaku plastycznym. Logo. Złożone znaki plastyczne 
w plakatach i grafice użytkowej.

• Dziedziny plastyki i pokrewne, charakterystyczne dzieła 
sztuki i specyfika zawodów artystów zajmujących się po-
szczególnymi dziedzinami.

• Wybrane tematy dzieł plastycznych. Przedstawianie lu-
dzi w portretach, scenach rodzajowych, batalistycznych, 
postacie świętych, bogów greckich, egipskich i rzymskich. 
Pejzaże. Martwe natury. Wnętrza. Zwierzęta. Obrazy bez 
tematu – abstrakcje.

• Malarstwo. Charakterystyczne środki wyrazu artystycz-
nego, np. barwa, plama barwna, kreska, faktura. Różne 
rodzaje dzieł malarskich ze względu na funkcję, tematykę, 
wielkość, technikę, podobrazie, używane narzędzia. Mo-
zaika, witraż, pastel jako specyficzne techniki zaliczane 
do malarstwa, niewymagające malowania. Warsztat pracy 
malarza.

• Grafika. Odbitka, odbijanie jako charakterystyczny spo-
sób tworzenia dzieła graficznego. Dwustopniowy proces 
powstawania dzieła graficznego (matryca, odbitka). War-
tość każdej odbitki jako oryginalnego dzieła sztuki. Na-
kład. Podział grafiki na warsztatową (artystyczną) oraz 
projektową.

• Grafika warsztatowa. Specyfika i wybrane techniki druku 
wypukłego (drzeworyt, linoryt), wklęsłego (miedzioryt, 
suchoryt i techniki trawione, np. akwaforta) i płaskiego 
(litografia). Inne techniki graficzne, np. frotaż, monoty-
pia, szablon. Warsztat pracy grafika. 

• Grafika projektowa. Wybrane formy grafiki projektowej, 
ilustracja, plakat (różne rodzaje plakatów: reklamowe, 
kulturalne, społeczne, autorskie), ulotka, komiks. Grafika 
i jej związki z liternictwem (np. hasło w plakacie). Związki 
grafiki z reklamą i promocją sztuki. Warsztat pracy grafika 
projektanta. Komputer jako nowe narzędzie grafika (gra-
fika komputerowa i grafika projektowa).
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• Rzeźba – trójwymiarowe dzieło sztuki. Faktura i światło-
cień w rzeźbie. Różne rodzaje rzeźby, ich funkcje, związki 
z architekturą i rzemiosłem, wielkość, temat, materiał, na-
rzędzia. Płaskorzeźba – spłaszczenie trzeciego wymiaru. 
Pomnik. Medal. Warsztat pracy rzeźbiarza. Nowe rodzaje 
dzieł w przestrzeni. Nietypowe materiały w rzeźbie współ-
czesnej. Forma przestrzenna. Instalacja. Dzieła sztuki pu-
blicznej i sztuka ziemi.

• Architektura. Znaczenie tej dziedziny. Budowle o róż-
nych funkcjach. Harmonia, rytm, symetria, statyka i dyna-
mika w kompozycji budowli. Wybrane części konstrukcyj-
ne budowli i ich zmiany w omawianych stylach. Związki 
z malarstwem i rzeźbą, m.in. dekoracja rzeźbiarska, freski.

• Rzemiosło artystyczne – sztuka pięknego przedmiotu. 
Pojęcie sztuki użytkowej i przedmiotu użytkowego. Dzie-
dziny rzemiosła. Specyfika pracy artysty rzemieślnika.

• Wzornictwo przemysłowe. Opracowywanie projektów 
przedmiotów użytkowych dla przemysłu. Forma i funkcja 
przedmiotów. Funkcjonalność. Specyfika zawodu artysty 
projektanta. Porównanie rzemiosła i wzornictwa przemy-
słowego.

• Sztuka ludowa. Cechy dzieł. Dziedziny. Specyfika pracy 
nieprofesjonalnych artystów ludowych. 

• Nowe formy dzieł plastycznych i ich cechy. Happening. 
Performance. Instalacja. Forma przestrzenna. Environ-
ment.

• Fotografia. Narodziny i rodzaje fotografii. Znaczenie od-
krycia. Twórcy. Pojęcia: kadr, fotomontaż. 

• Film. Rodzaje filmów. Twórcy. Scenopis, scenariusz, sce-
nografia. Plan, kadr, montaż.

• Teatr. Elementy historii teatru. Wybrane zagadnienia 
związane z plastyczną oprawą tradycyjnego przedstawie-
nia. Różne rodzaje teatru. Teatr plastyczny. Formy para-
teatralne (happening, performance). Scenografia, światło, 
kostiumy, rekwizyty, maska, lalka teatralna.

B.  TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA  
– AKTYWNOŚĆ, EKSPRESJA,  
DZIAŁANIE  
(Tworzenie samodzielnych kompozycji, poznawanie 
i stosowanie wybranych technik plastycznych  
oraz określonych środków wyrazu artystycznego)

• Tworzenie kompozycji plastycznych jako swobodna eks-
presja, wyraz własnej indywidualności, wyrażanie treści 
pozawerbalnych, uczuć i emocji, wrażeń, potrzeba przed-
stawiania piękna. 

• Komponowanie prac plastycznych w celu przekazania 
zamierzonych treści, ukazania obrazów (przedstawień 
przedmiotów i zdarzeń, wyobrażeń). Określanie w pra-

cach związków plastyki z otaczającym światem, życiem 
codziennym poprzez ilustrowanie zjawisk przyrodni-
czych, elementów natury, techniki, cywilizacji, kultury, 
zdarzeń, przeżyć, tradycji.

• Rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie prac fanta-
stycznych oraz inspirowanych naturą, opartych na ory-
ginalnej formie, poszukiwaniu nietypowych, ciekawych 
rozwiązań plastycznych, rozwijaniu oryginalności myśle-
nia plastycznego.

• Tworzenie prac plastycznych jako sposób kształtowania 
otoczenia, wpływania na estetykę przedmiotów. Kompo-
nowanie układów przedmiotów w przestrzeni. Projekto-
wanie drobnych przedmiotów użytkowych.

• Tworzenie kompozycji plastycznych, wykonywanie ćwi-
czeń, podejmowanie działań artystycznych, prowadzące 
do celowego stosowania i świadomego posługiwania się 
w nich odpowiednimi środkami wyrazu artystycznego. 
Określanie we własnych pracach plastycznych jedności 
stosowanych środków wyrazu i zależności między nimi.

• Nawiązywanie w tworzonych pracach do poznanych kie-
runków, dziedzin plastyki, zjawisk artystycznych poprzez 
plastyczną ilustrację istotnego zagadnienia.

• Rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych w za-
kresie sprawności manualnych oraz posługiwania różny-
mi narzędziami i technikami plastycznymi.

Techniki plastyczne, formy prac plastycznych 
stosowane w trakcie procesu nauczania
• Projektowanie, planowanie, zamysł twórczy jako etap 

przygotowawczy do wykonania ćwiczenia plastycznego.

Tworzenie kompozycji na płaszczyźnie
• Rysunek ołówkiem, kredkami ołówkowymi, węglem, tu-

szem i piórem lub patykiem albo pędzlem, cienkopisem, 
flamastrem, markerem itp. Kompozycje tuszem lawo- 
wanym.

• Komponowanie prac technikami malarskimi (akwarele, 
tempera, plakatówki, akryle, pastele olejne suche, techniki 
malarstwa na szkle i imitujące witraż, mozaikę). Malar-
stwo na szkle jako przykład techniki charakterystycznej 
dla sztuki ludowej.

• Proste odbitki graficzne wykonane technikami bez użycia 
prasy graficznej. Druk strukturalny (odbijanie materiałów 
o zróżnicowanej fakturze), monotypia malarska i graficz-
na. Frotaż. Szablon. Linoryt lub stemple z wybranego ma-
teriału (przykłady druku wypukłego). 

• Wykonanie grafiki komputerowej, znaku plastycznego 
przy użyciu dostępnego programu graficznego.

• Tradycyjny album tematyczny lub prosta prezentacja wy-
konana w środowisku komputerowym.

• Prace technikami mieszanymi. Łączenie różnych technik 
malarskich i rysunkowych (np. akwarele i  pastele olej-
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ne, akwarele i rysunek tuszem i piórem, farby plakatowe 
i pastele suche lub olejne, kolaż). Wykorzystanie technik 
mieszanych podczas wykonywania znaków plastycznych, 
komponowania plakatów.

• Wycinanka, wydzieranka z różnych materiałów (różne ro-
dzaje papieru, folii). Nawiązania do sztuki ludowej.

• Kolaż jako podstawa kompozycji lub uzupełnianie kom-
pozycji malarskich, rysunkowych za pomocą kolażu ze 
zdjęć, papierów, gazet, folii, tapet.

• Fotografia jako dokumentacja pracy. Tworzenie dowolnej 
kompozycji fotograficznej, obrazu fotograficznego. Foto-
montaż.

Tworzenie kompozycji przestrzennych
• Wykonywanie niewielkich rzeźb i płaskorzeźb z gliny, pla-

steliny, modeliny, swobodnie formowanego innego two-
rzywa, np. gniecionego papieru, tektury, folii.

• Tworzenie rzeźb, form przestrzennych i instalacji z różno-
rodnych materiałów (np. tektury, papieru, tkanin, drutu), 
zużytych opakowań do recyklingu, materiałów natural-
nych (liści, kamieni, gałęzi, suchych kwiatów).

• Wykonywanie modeli budowli architektonicznych i przed-
miotów użytkowych z różnych materiałów. Łączenie róż-
nych technik wykonania. Dekoracja istniejącego przed-
miotu użytkowego.

Projektowanie jako tworzenie modeli  
i szkiców kompozycji
• Wykonywanie projektów malarskich, rysunkowych oraz 

techniką wycinanki, a także projektów przedmiotów prze-
strzennych użytkowych i nieużytkowych – technikami mie-
szanymi.

Realizacja projektów – uczestniczenie  
w akcjach i działaniach plastycznych.
• Zabawa plastyczna, gra, konkurs plastyczny jako aktywne 

działanie o charakterze artystycznym i poznawczym.
• Projektowanie i realizacja prostego happeningu, perfor-

mance, akcji plastycznej.
• Tworzenie environment, instalacji związanej z istotnym 

tematem.
• Zaprojektowanie i wykonanie elementów scenograficz-

nych szkolnego przedstawienia.
• Projektowanie przebiegu krótkiego filmu, kadrów. Anima-

cja postaci w filmie rysunkowym (wybrane zagadnienia).

C.  POŚREDNI I BEZPOŚREDNI ODBIÓR 
SZTUKI – POZNAWANIE, 
UCZESTNICTWO I REFLEKSJA 
(Szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze; 
poznawanie kultury i tradycji lokalnych oraz dzieł 
ważnych w sztuce polskiej)

• Znajomość pojęć związanych z formą kontaktu z dziełem 
sztuki, np. oryginał, kopia, reprodukcja, plagiat.

• Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki w środowisku lo-
kalnym.

• Pośredni kontakt z dziełami sztuki reprodukowanymi 
w różnych źródłach książkowych i galeriach internetowych.

• Poznawanie różnych sposobów uzyskiwania informacji 
o wydarzeniach artystycznych w środowisku lokalnym, 
w Polsce i na świecie. Albumy, filmy o sztuce, prasa, me-
dia, Internet, katalogi wystaw i imprez jako źródła infor-
macji o bieżących wydarzeniach artystycznych oraz spo-
sób rozszerzania i pogłębiania wiedzy o plastyce różnych 
okresów.

• Poznawanie różnych rodzajów instytucji kultury, omawia-
nie ich zadań. Określanie najbliższych instytucji w środo-
wisku lokalnym.

• Poznawanie różnych rodzajów muzeów i galerii prezen-
tujących dzieła plastyczne i zabytki kultury materialnej. 
Muzeum regionalne, skansen jako specyficzne miejsce gro-
madzenia różnorodnych zabytków etnograficznych, prze-
kazywania i podtrzymywania lokalnej tradycji ludowej. 
Muzea i galerie w najbliższej okolicy. Precyzowanie pojęć: 
zbiory muzealne, dzieła sztuki, zabytki kultury materialnej, 
sztuka ludowa, etnografia, katalog, kustosz, przewodnik. 

• Poznawanie żywych zjawisk lokalnej sztuki ludowej, spe-
cyfiki warsztatu pracy artystów, sposobu tworzenia dzieł 
przez wybranych twórców ludowych.

• Wystawa, wernisaż – święto sztuki i artysty. Precyzowa-
nie pojęć związanych z wystawą, m.in. wernisaż, wystawa, 
katalog.

• Poznawanie i określanie znaczenia wybranych elementów 
promocji sztuki – katalog wystawy, plakaty, informacja 
prasowa i medialna. Specyficzny mechanizm tworzenia 
mody na sztukę i niesione przez nią wartości.

• Poznawanie pracowni wybranego artysty sztuki profesjo-
nalnej, uprawianej dziedziny sztuki, dorobku artystyczne-
go, sposobu tworzenia dzieł.

• Poznawanie zabytków w najbliższej okolicy, charaktery-
stycznych obiektów architektonicznych.

• Prosta analiza i opis najważniejszych elementów dzieł 
sztuki różnych dziedzin (określanie techniki dzieła, tema-
tu, istotnych elementów – kompozycji, kolorystyki, faktu-
ry, światłocienia itp.). Posługiwanie się charakterystyczny-
mi pojęciami umożliwiającymi omawianie dzieł.
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• Wypowiadanie własnego zdania, opinii, wrażeń towarzy-
szących odbiorowi dzieł, odczytywanie intencji, misji arty-
sty, przesłania, nastroju dzieła.

• Fotografia i film jako sposób utrwalania przeżyć związa-
nych z oglądaniem dzieł.

• Znajomość elementów prawa autorskiego m.in. w zakre-
sie własności intelektualnej, zasad fotografowania i filmo-
wania ekspozycji dzieł lub zabytków (np. przestrzeganie 
zakazu fotografowania, używania flesza, dokonywanie 
opłat za fotografowanie w obiektach zabytkowych).

D.  POZNAWANIE DZIEŁ SZTUKI  
I ZJAWISK PLASTYCZNYCH  
(Dopełniające, dodatkowe treści edukacyjne)

• Wybrane okresy, zjawiska i zagadnienia z historii sztuki 
kręgu śródziemnomorskiego; wybrane zabytki; przykłado-
wi twórcy:
 – sztuka prehistoryczna, początek sztuki; malowidła 
naskalne; najstarsze zabytki materialne;

 – sztuka starożytnej Grecji; harmonia i dążenie do pięk-
na, dzieła rzeźbiarskie; zabytki architektury i porządki 
architektoniczne;

 – sztuka starożytnego Rzymu; realizm w dziełach ma-
larskich i rzeźbie; rozwój różnych form budowli;

 – sztuka średniowieczna (porównanie stylu romańskie-
go i gotyckiego); wpływ chrześcijaństwa na rozwój sztu-
ki; wiodąca rola architektury; podporządkowanie malar-
stwa i rzeźby architekturze;

 – sztuka renesansowa; znaczenie humanizmu, harmo-
nii, rozwój architektury, wielkie indywidualności arty-
styczne w malarstwie i rzeźbie;

 – sztuka barokowa; bogactwo, przepych, dekoracyjność 
form, dynamiczny charakter w dziełach malarskich, 
rzeźbiarskich i architektonicznych;

 – sztuka klasycystyczna; odkrycie antyku przez wykopa-
liska, rozwój idei oświeceniowych, perfekcja rysunku, 
spokój w dziełach malarskich, rozwój miast;

 – romantyzm; dynamika i ekspresja w malarstwie, zna-
czenie misji sztuki i artysty;

 – realizm i impresjonizm (porównanie) – narodziny 
sztuki nowoczesnej; nowe podejście do tematu, zmiana 
kolorystyki dzieł, sposobu malowania;

 – sztuka nowoczesna i współczesna (wybrane kierunki, 
zjawiska, twórcy); kierunki z początku XX w. wpływające 
na kształt sztuki, znaczenie wolności artysty, nowe dzie-
dziny i dzieła sztuki.

• Zjawiska związane z tradycją regionalną i lokalną. Cha-
rakterystyczne dziedziny i formy dzieł.

V.  Procedury osiągania 
szczegółowych celów 
edukacyjnych

A.  PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

• Tworzenie różnorodnych kompozycji i ćwiczeń plastycz-
nych jako forma osobistej wypowiedzi, ekspresji, refleksji 
o otaczającym świecie, społecznie akceptowany sposób 
wypowiedzi o własnych emocjach.

• Poznawanie podstawowych pojęć związanych z językiem 
plastyki, dziedzinami sztuki, zjawiskami artystycznymi, 
wybranymi zagadnieniami z dziedzictwa kultury kręgu 
europejskiego.

• Samodzielne odkrywanie praw dotyczących języka plasty-
ki, np. względności barw, perspektywy malarskiej, różno-
rodności faktury, prowadzące do świadomego włączania 
odkrywanych zasad do własnej twórczości uczniów. 

• Posługiwanie się poznanymi środkami artystycznego wy-
razu w wykonywanych pracach i ćwiczeniach plastycz-
nych. Łączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności prak-
tycznych.

• Twórcze inspirowanie się poznanymi dziełami, zjawiskami 
artystycznymi, wybranymi zagadnieniami plastycznymi 
we własnej twórczości uczniów. Utrwalanie wiedzy teore-
tycznej poprzez praktyczne ćwiczenia.

• Tworzenie kompozycji abstrakcyjnych, happeningów. 
Specyfika podejmowanych działań, kreatywność, odwaga 
artystyczna.

• Odbieranie i interpretowanie treści i formy dzieła sztuki, 
intencji artysty, misji sztuki w pośrednio i  bezpośrednio 
poznawanych dziełach.

• Posługiwanie się różnymi źródłami informacji w celu roz-
szerzania wiedzy o plastyce, uzyskiwania informacji o im-
prezach i wydarzeniach kulturalnych lokalnych, w Polsce 
i na świecie.

• Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. Poznawa-
nie instytucji upowszechniania kultury.

• Poznawanie wybranych dzieł dorobku kultury narodowej.
• Poznawanie tradycyjnych dzieł sztuki ludowej. Zwiedza-

nie skansenów. Poznawanie twórców ludowych.
• Zwiedzanie i poznawanie zabytków najbliższej okolicy.
• Opisywanie dzieł sztuki. Posługiwanie się pojęciami języ-

ka plastyki. Wypowiadanie własnego zdania o poznawa-
nych dziełach. Omawianie oglądanych wystaw, ekspozy-
cji, wypowiadanie własnych opinii o oglądanych dziełach. 

• Porównywanie dzieł i poznanych zjawisk artystycznych.
• Rozmowy o poznawanych dziełach, artystach. 

V. Procedury osiągania 
szczegółowych celów 
edukacyjnych
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• Prezentowanie własnych prac plastycznych uczniów. Two-
rzenie ekspozycji w szkole. Udział w zewnętrznych prze-
glądach.

• Udział w zawodach, konkursach sprawdzających wiedzę 
o dziełach sztuki zarówno podczas lekcji, jak i  pozasz-
kolnych.

B.  METODY I FORMY PRACY 
UMOŻLIWIAJĄCE OSIĄGANIE 
ZAŁOŻONYCH CELÓW

• Pogadanki o wybranych dziełach sztuki, zjawiskach ar-
tystycznych, dziedzinach plastyki, środkach wyrazu arty-
stycznego.

• Różne formy prezentacji materiału ilustracyjnego.
• Ćwiczenia plastyczne z korektą nauczyciela.
• Zabawy plastyczne na temat wybranych zagadnień 

w dziełach sztuki.
• Realizowanie projektów, prezentacji w środowisku kom-

puterowym.
• Realizacja parateatralnych działań plastycznych.
• Tworzenie prac nawiązujących do nowych form dzieł 

sztuki współczesnej.
• Wykonywanie fotografii i projektów filmów.
• Turnieje wiedzy sztuce.
• Wycieczki krajoznawcze w celu tworzenia w plenerze.
• Oglądanie wystaw, poznawanie ekspozycji muzealnych, 

skansenów, zwiedzanie zabytków.
• Rozmowy o poznawanych dziełach, oglądanych ekspozy-

cjach i zwiedzanych zabytkach.
• Prezentacje prac plastycznych i ćwiczeń wykonywanych 

przez uczniów.

Proponowane metody przekazywania treści 
edukacyjnych powinny być realizowane poprzez:
• aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania 

prawd dotyczących środków wyrazu artystycznego i za-
gadnieniach w sztuce;

• przeplatanie różnych metod i związanych z nimi zróżni-
cowanych form aktywności uczniów;

• wskazywanie przyczyn, celów pracy dla lepszego zmoty-
wowania do działania;

• łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, wskazywanie 
wzajemnych związków w celu utrwalenia i pogłębienia ro-
zumienia poznawanych treści;

• znajdowanie związków sztuk plastycznych z życiem co-
dziennym;

• wyjaśnianie sposobów wykonywania kompozycji pla-
stycznych i realizowania ćwiczeń oraz projektów, korekty 
nauczyciela jako forma pomocy i ukierunkowania pracy 
uczniów;

• uczestniczenie w kulturze, wydarzeniach artystycznych, 
wystawach;

• udział w konkursach i zawodach, współzawodnictwo, po-
równywanie efektów pracy;

• docenianie wysiłków i motywowanie do dalszych działań 
poprzez eksponowanie prac.

Formy nauczania i ich znaczenie:
• indywidualna (rozwijanie pomysłowości samodzielności, 

uczenie podejmowania decyzji i samodzielnego planowa-
nia sposobu wykonania oraz etapów realizacji ćwiczenia);

• grupowa (integrowanie wokół powstającej pracy, roz-
wijanie umiejętności współpracy i  postaw społecznych, 
dochodzenie do kompromisu, pomoc słabszym i mniej 
uzdolnionym);

• zbiorowa (zbiorowe rozwiązywanie problemów w celu 
wzbogacenia o pomysły, przemyślenia, odkrycia innych 
członków zespołu klasowego, uczenie się od siebie na-
wzajem).

Miejsca odbywania się zajęć edukacyjnych:
• szkolna pracownia plastyczna;
• sala wyposażona jednocześnie w stanowiska komputero-

we i ławki do wykonywania prac plastycznych;
• plener, np. najbliższa okolica szkoły, skwery, parki, lasy, 

ciekawe obiekty przyrodnicze;
• obiekty zabytkowe regionu, skanseny w okolicy szkoły;
• muzea i galerie w środowisku lokalnym;
• inne obiekty upowszechniania kultury w środowisku lokal-

nym (biblioteki, domy i ośrodki kultury, kluby osiedlowe).

C.  ŚRODKI I MATERIAŁY 
DYDAKTYCZNE SŁUŻĄCE  
DO REALIZACJI PROGRAMU

Podstawowe:
• podręcznik;
• zeszyt ćwiczeń;
• poradnik dla nauczyciela;
• materiały plastyczne do realizowania różnymi technika-

mi prac plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz 
umożliwiające realizację współczesnych działań plastycz-
nych, np. happeningu, environment;

• reprodukcje, zdjęcia dzieł sztuki w albumach, książkach 
o sztuce, na slajdach, płytach;

• komputer do prezentowania materiału ilustracyjnego, sta-
nowiska komputerowe dla uczniów z popularnymi pro-
gramami graficznymi i dostępem do Internetu;

• dostęp do źródeł informacji umożliwiających uczestni-
czenie w bieżących wydarzeniach kulturalnych, znajo-
mość lokalnych i istotnych dla kultury polskiej instytucji 
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upowszechniania kultury (informatory, katalogi, prasa, 
Internet);

• wybrany słownik terminów plastycznych;
• pracownia plastyczna z dobrym oświetleniem (dobry do-

stęp do światła naturalnego, jasne sztuczne światło) oraz 
dostępem do bieżącej wody (umywalka, zlewozmywak).

Uzupełniające:
• materiały plastyczne do wykonywania wielkoformatowych 

prac plastycznych, realizacji akcji plastycznych, przestrzeń 
do przechowywania materiałów i realizacji działań;

• miejsce gromadzenia i przechowywania prac uczniów;
• miejsce do stałego eksponowania prac uczniów (plansze 

i tablice) oraz organizowania cyklicznych ekspozycji prac 
(szkolna galeria);

• komputer do prezentowania materiału ilustracyjnego, ko-
rzystania z encyklopedii multimedialnej, plastycznych gier 
edukacyjnych;

• odtwarzacz wideo, DVD do prezentowania filmów o sztuce;
• projektor multimedialny i laptop;
• aparat cyfrowy i statyw;
• kamera.

VI.  Planowane osiągnięcia 
uczniów i sposoby  
ich oceny

A.  PROGNOZOWANIE EFEKTÓW 
NAUCZANIA I WYCHOWANIA

• Przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacyj-
nego.

• Uwrażliwienie, rozwój osobowości, przemiana postaw 
pod wpływem wartości niesionych przez sztuki plastyczne.

• Wyposażenie w odpowiedni zasób pojęć, wiedzę o pod-
stawowych środkach artystycznego wyrazu, zjawiskach 
w historii sztuki kręgu śródziemnomorskiego, potrzebną 
do świadomego obcowania ze sztuką.

• Rozwinięcie umiejętności plastycznych umożliwiających 
realizację potrzeby tworzenia i kształtowania estetyki oto-
czenia; rozszerzenie i przeniesienie tej potrzeby poza za-
jęcia szkolne.

• Uświadomienie znaczenia ekspresji twórczej jako sposobu 
wyrażania osobowości, społecznie akceptowanej formy 
pozbywania się negatywnych emocji. Twórczość jako wy-
siłek pomagający w rozładowaniu stresu.

• Zrozumienie znaczenia twórczości jako miejsca nauki 
szukania różnorodnych rozwiązań problemów, sposobu 
kształtowania kreatywności, pomysłowości, elastyczno-

VI. Planowane osiągnięcia 
uczniów i sposoby ich oceny

ści myślenia, które można wykorzystać w twórczości pla-
stycznej i innych dziedzinach życia.

• Rozwinięcie potrzeby tworzenia w środowisku kompute-
rowym.

• Wyposażenie ucznia w odpowiednią wiedzę umożliwiają-
cą ocenę treści, wartości przekazów medialnych w zakre-
sie uczestniczenia w kulturze. Wykształcenie umiejętności 
właściwego korzystania z mediów, wartościowania infor-
macji dotyczących plastyki, imprez artystycznych.

• Wykształcenie potrzeby, umiejętności i nawyku uczest-
niczenia w kulturze poza szkołą, zdobywania informacji 
z różnych źródeł o instytucjach upowszechniania kultury.

• Wykształcenie kultury samodzielnego tworzenia i odbioru 
dzieł sztuki w szkole i poza nią.

• Wykształcenie potrzeby poznawania zabytków regionu, 
tradycji, sztuki ludowej.

• Rozwinięcie postaw i uczuć patriotycznych poprzez po-
znawane dzieła sztuki, zabytki i historię ich powstania.

B.  ZASADY, METODY I KRYTERIA 
OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniej-
szych problemów z powodu szerokiego zakresu przedmiotu, 
artystycznego, edukacyjnego i wychowawczego charakteru 
tej dziedziny oraz możliwej względności oceny. Przedmiot 
szkolny Plastyka ma za zadanie rozwijać zróżnicowane for-
my aktywności twórczej ucznia, prowadzić do poznania róż-
nych dziedziny wiedzy, uczyć różnorodnych, właściwych 
zachowań i postaw podczas tworzenia i szeroko rozumiane-
go uczestniczenia w kulturze. System oceniania powinien 
być zgodny z obowiązującymi przepisami oświatowymi, we-
wnątrzszkolnym systemem oceniania, zaleceniami zawarty-
mi w komentarzu do podstawy programowej (dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów). W przed-
miotowym systemie oceniania za wyjściową przyjmujemy 
ocenę dobrą.

Ocena ma znaczenie:
• INFORMUJĄCE nauczyciela, ucznia, rodziców (opiekunów) 

o przebiegu nauczania, np. poziomie wykonania i rodza-
jach zadań realizowanych na lekcjach;

Podczas lekcji plastyki zadaniami tymi będą np.: przygoto-
wanie materiałów do prac plastycznych, ćwiczenia plastycz-
ne, kompozycje plastyczne wykonane tradycyjnymi i niety-
powymi technikami, parateatralne działania plastyczne 
(happeningi, performance), wypowiedzi o dziełach i wysta-
wach, albumy, plakaty i prezentacje, informacje, ciekawostki 
o poznawanych dziełach. Informacja zawarta w ocenie okre-
śla jak różnorodne były ćwiczenia i w jakim stopniu różne 
rodzaje zadań zostały zrealizowane.
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• MOTYWUJĄCE ucznia do podejmowania wysiłków, pod-
kreślające mocne strony i określające obszary wymagające 
pracy;

Ocena kompozycji plastycznych skazana jest na pewien su-
biektywizm. Każda kompozycja plastyczna ucznia ma war-
tość niezależnie od jego zdolności. Praca plastyczna jest dla 
dziecka czymś osobistym, jest jego dziełem, własnością. 
Pod wpływem krytycznych uwag dzieci zrażają się i często 
przestają chętnie pracować. A przecież nie ma prac „brzyd-
kich”. To do nauczyciela należy wskazanie uczniowi najcie-
kawszego elementu kompozycji, pomoc w doborze środków 
wyrazu artystycznego wydobywających interesujący frag-
ment, np. zmiana koloru tła na kontrastujące z najciekaw-
szym elementem pracy. W wyniku współpracy, reakcji ucznia 
na propozycje nauczyciela powinno dojść do poprawy efek-
tu pracy. Każdą pracę dziecka można doprowadzić do este-
tycznej formy. Poprzez pochwałę (bardzo ładne niebo, kwiat, 
bardzo ciekawy kształt…), zmotywowanie i zachętę (ale tu 
dorysuj, popraw, dokończ, zobaczysz jak będzie wyglądało, 
gdy dodasz…). Wszystkie wysiłki, aktywności uczniów po-
winny być odpowiednio doceniane. Nie tylko poprzez ocenę, 
ale również słownie i poprzez eksponowanie prac.

• DIAGNOZUJĄCE I PROGNOZUJĄCE możliwości przygo-
towania do kolejnego etapu nauczania w zakresie zdoby-
cia przez ucznia określonych, szczegółowych i ogólnych 
umiejętności;

Ocenie podlega nie tylko poziom przyswojonej wiedzy teo-
retycznej, ale także sposób jej wykorzystania w praktyce 
przez ucznia w różnych zadaniach, sytuacjach, innych dzie-
dzinach wiedzy. Jeżeli uczeń dobrze opanował wiedzę 
o środkach artystycznego wyrazu, dziedzinach sztuki, tech-
nikach plastycznych, wybranych zagadnieniach z dziedzic-
twa kultury kręgu europejskiego, powinien umieć wykorzy-
stać tę wiedzę w tworzonych kompozycjach plastycznych lub 
podejmowanych działaniach artystycznych, podczas oglą-
dania wystaw, zwiedzania zabytków. Dzięki temu nauczyciel 
dowiaduje się, w jakim stopniu przekazywane treści zostały 
przez ucznia zrozumiane i ma możliwość przewidywania, 
czy został on odpowiednio przygotowany do przyswajania 
kolejnych treści. 

• UMOŻLIWIAJĄCE WERYFIKOWANIE, EWALUACJĘ procesu 
edukacyjnego w celu zwiększenia skuteczności naucza-

nia, wprowadzania nowych i modyfikowania istniejących 
sposobów nauczania, uatrakcyjnienia przebiegu procesu 
nauczania.

Wykonanie pewnego typu zadań dotyczących określonej 
partii materiału pokazuje, w jaki sposób podchodzili do tych 
działań uczniowie, jakie były ich prace, dla jakich uczniów 
były trudne, łatwe, czy dobrze utrwalały wiedzę, czy były 
uważane przez nich za ciekawe, atrakcyjne, czy za nudne, 
czy ułatwiały realizację programu. Analiza tych i podobnych 
zagadnień pozwala na wyciągnięcie wniosków i podjęcie 
działań zwiększających skuteczność nauczania.

Podczas oceniania na lekcjach plastyki  
należy wziąć pod uwagę:

• POSTAWĘ, ZACHOWANIE, MOTYWACJĘ UCZNIA  
DO PRACY, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ.

Chęć od pracy, obowiązkowość powinna być doceniana jako 
istotny, podstawowy czynnik umożliwiający twórczość, po-
znawanie dzieł, udział w wystawach.

• ZRÓŻNICOWANE MOŻLIWOŚCI, ZDOLNOŚCI  
PLASTYCZNE wpływające na ogólny efekt plastyczny 
prac.

Uczniowie mniej zdolni, a starający się o estetykę wykonania 
swoich prac plastycznych mogą również otrzymywać za nie 
wysokie oceny.

• OSOBOWOŚĆ UCZNIA, odwaga wypowiedzi artystycz-
nej, cechy temperamentu wpływające na sposób realizacji 
i formę wykonania zadań plastycznych.

Na ocenę sposobu wykonania prac plastycznych, zastoso-
wania określonych środków wyrazu artystycznego, sposób 
formułowania wypowiedzi nie mogą wpływać czynniki zwią-
zane np. z nieśmiałością, wycofaniem dziecka.

• OGRANICZENIA ZDROWOTNE utrudniające wykonywa-
nie niektórych zadań (np. alergia na materiały plastyczne, 
ograniczenia ruchowe, zdiagnozowany zespół ADHD).

Ograniczenia zdrowotne wymagają od nauczyciela opraco-
wania i oceniania odpowiednich, indywidualnie dobranych 
zadań uwzględniających rzeczywiste możliwości ucznia (np. 
dobór odpowiedniej techniki plastycznej, wykonanie zada-
nia możliwego do zrealizowania w krótszym czasie).
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1. Ocenianie jako analizowanie poziomu umiejętności ucznia

Obszary podlegające ocenie,  
przedmiot ocenianych umiejętności

Umiejętności

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

przygotowanie do zajęć  
(przygotowanie odpowiednich materiałów 
plastycznych, opanowanie wiedzy, wyszukanie 
informacji, wykonanie ćwiczeń i zadań 
wstępnych)

• przygotowanie podstawowych materiałów 
umożliwiających wykonanie prostego 
ćwiczenia

• wyszukanie prostych informacji 
umożliwiających udział w lekcji 
i przygotowujących do realizacji ćwiczeń

• wykonanie zadania domowego 
w uproszczonej formie

• przygotowanie ciekawych materiałów 
umożliwiających wykonanie oryginalnego 
ćwiczenia

• wyszukanie bogatych informacji z różnych 
źródeł umożliwiających aktywny udział 
w lekcji, bardzo dobrze przygotowujących 
do realizacji ćwiczeń 

• wykonanie zadania domowego 
w rozbudowanej formie

postawa i zachowanie na zajęciach,  
podczas oglądania wystaw, zwiedzania 
zabytków i skansenów  
(kultura osobista w trakcie zajęć, 
wykonywanie poleceń, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa podczas używania 
odpowiednich materiałów i narzędzi 
plastycznych, właściwa współpraca z innymi 
uczniami podczas wykonywania zadań 
grupowych, odpowiednie zachowanie 
w galeriach, muzeach, skansenach podczas 
zwiedzania zabytków)

• spełnianie podstawowych poleceń, 
poprawne, odpowiednie zachowanie na 
zajęciach, znajomość podstawowych zasad 
bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, 
związanych ze stosowanymi materiałami 
i narzędziami plastycznymi 

• podejmowanie częściowej współpracy 
z innymi uczniami podczas wykonywania 
zadań grupowych

• spełnianie podstawowych zasad zachowania 
w galeriach, muzeach, skansenach, podczas 
zwiedzania zabytków

• spełnianie wszystkich poleceń, bardzo 
dobre zachowanie na zajęciach, znajomość 
wielu zasad bezpieczeństwa podczas 
wykonywania prac, związanych ze 
stosowanymi materiałami i narzędziami 
plastycznymi

• podejmowanie, pełnej, różnorodnej 
współpracy z innymi uczniami podczas 
wykonywania zadań grupowych

• bardzo kulturalne zachowanie w galeriach, 
muzeach, skansenach, podczas zwiedzania 
zabytków

realizacja prac plastycznych,  
ze szczególnym zwróceniem uwagi  
na zaangażowanie pomysłowość, obiektywne 
ocenianie walorów artystycznych tworzonych 
kompozycji  
(zgodność pracy z tematem, celowość 
zastosowania środków artystycznego wyrazu, 
techniki plastycznej)

• tworzenie prostych, schematycznych 
kompozycji plastycznych, w luźny sposób 
związanych z tematem 

• przypadkowy dobór środków wyrazu 
artystycznego, wykorzystywanie niektórych 
możliwości techniki wykonania pracy

• tworzenie ciekawych oryginalnych 
kompozycji, w pełni oddających zadany 
temat, nietypowo ujmujących temat

• celowy dobór środków artystycznego 
wyrazu w pracy plastycznej, wykorzystanie 
różnorodnych możliwości techniki

wiedza o środkach artystycznego wyrazu, 
elementy wiedzy o dziedzinach sztuki 
i wybranych zagadnieniach z dziedzictwa 
kulturowego kręgu śródziemnomorskiego, 
omawianie i interpretowanie formy i przekazu 
dzieł, wykonanie prac, wypowiedzi

• wyrywkowa wiedza o specyfice, 
zastosowaniu środków artystycznego 
wyrazu, znajomość podstawowych 
zagadnień dotyczących dziedzin plastyki 
i rodzajów dzieł

• częściowa znajomość niektórych zagadnień 
z dziedzictwa kulturowego kręgu 
śródziemnomorskiego

• omawianie i interpretowanie niektórych 
zagadnień odnoszących się do formy dzieła, 
niektórych treści, przekazu dzieł

• pełna wiedza o specyfice, zastosowaniu 
środków artystycznego wyrazu, znajomość 
wielu zagadnień dotyczących dziedzin 
plastyki i rodzajów dzieł

• dobra znajomość wybranych zagadnień 
z dziedzictwa kulturowego kręgu 
śródziemnomorskiego

• omawianie i interpretowanie różnorodnych 
zagadnień odnoszących się do formy dzieła, 
niesionych przez nie różnych treści, przekazu 
dzieła 
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Obszary podlegające ocenie,  
przedmiot ocenianych umiejętności

Umiejętności

Zakres podstawowy Zakres rozszerzony

aktywność artystyczna  
jako twórcza postawa, odwaga, oryginalność 
myślenia podczas planowania i realizacji 
happeningów, akcji plastycznych

• stosowanie uproszczonych dosyć typowych 
rozwiązań, mało oryginalnych pomysłów 
w celu obmyślenia i realizacji happeningu, 
akcji plastycznej

• kreatywność, odwaga, oryginalność myślenia 
podczas planowania i realizacji happeningów, 
akcji plastycznych i innych działań 
obejmujących nowe, współczesne dzieła 
sztuki, szukanie różnorodnych rozwiązań 

gotowość do uczestniczenia w kulturze, 
sposób oglądania ekspozycji muzealnych 
i wystaw, analizowanie formy i treści dzieł 
sztuki, zwiedzanie zabytkowych obiektów, 
skansenów

• bierne uczestniczenie w wydarzeniach 
kulturalnych, oglądanie wystaw bez 
zaangażowania i uważnego analizowania 
i interpretowania ich formy i treści

• zwiedzanie zabytków bez zauważania wielu 
istotnych elementów dotyczących stylu, 
formy, charakterystycznych fragmentów, 
znajdujących się tam dzieł sztuki

• mało aktywny udział w zajęciach 
dotyczących tradycji regionalnych 
w skansenach

• aktywny udział w wydarzeniach 
kulturalnych, wykazywanie zainteresowania 
i przygotowania do oglądania wystaw, 
wnikliwe analizowanie i interpretowanie ich 
formy oraz treści

• uważne zwiedzanie zabytków, 
obserwowanie różnorodnych istotnych 
elementów dotyczących stylu, formy, wielu 
charakterystycznych fragmentów budowli, 
dzieł sztuki znajdujących się w zabytkach

• aktywność, zaangażowanie podczas 
zajęć dotyczących tradycji regionalnych 
w skansenach

2. Ocenianie poziomu opanowania treści programowych

Ocena Zakres opanowanych treści programowych

niedostateczna poziom opanowanych treści, zakres aktywności twórczej nie umożliwia podjęcia nauki na następnym etapie 
edukacyjnym, nieuczestniczenie w kulturze

dopuszczająca  
(treści konieczne)

przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycie umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego 
dotyczących posługiwania się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji 
życiowych, wykonywanie schematycznych, znacznie uproszczonych prac plastycznych związanych z życiem 
codziennym, niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce, bierne uczestnictwo w kulturze

dostateczna  
(treści podstawowe)

przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo prostych, schematycznych, 
stereotypowych kompozycji plastycznych, uproszczone wypowiedzi o sztuce, świadomość potrzeby estetyki 
otoczenia, bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia, mało aktywne uczestnictwo w kulturze

dobra 
(treści rozszerzone)

przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych, 
duża aktywność twórcza, analizowanie niektórych wskazanych treści zawartych w dziełach, przenoszenie wiedzy 
o plastyce na inne dziedziny życia, m.in. kształtowanie estetyki otoczenia, aktywne uczestnictwo w kulturze
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Ocena Zakres opanowanych treści programowych

bardzo dobra  
(treści dopełniające, 
pełna realizacja wymagań 
programowych i podstawy 
programowej)

bardzo dobre przyswojenie treści teoretycznych umiejętności praktycznych, wykonywanie różnorodnych, 
oryginalnych kompozycji plastycznych, bardzo duża aktywność twórcza, dobre posługiwanie się środkami wyrazu 
artystycznego w wykonywanych pracach, wnikliwe analizowanie treści dzieł, znajdowanie licznych powiązań między 
plastyką a innymi dziedzinami życia, aktywne wpływanie na estetykę otoczenia, rozszerzanie wiedzy poprzez 
korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze

celująca  
(treści wykraczające 
poza program i realizacje 
podstawy programowej)

wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe, postawa twórcza, 
poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna, świadome posługiwanie się środkami artystycznego 
wyrazu w podejmowanych pracach, analizowanie różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki, zauważanie 
różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia, kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych 
formach, rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza 
program, bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze, żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce i wydarzeniami 
artystycznymi


