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Wymagania szczegółowe.  

  

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. Uczeń:  

  

1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając 

poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kultury oraz doceniając 

dorobek innych kręgów kulturowych (zna zasoby wybranych placówek kultury)  

2) korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o sztuce i zjawiskach 

artystycznych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (przestrzegając 

podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej)  

  

2. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja poprzez sztukę. Uczeń:  

  

1) podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych 

dziedzin sztuki i elementami formy przekazów medialnych, projektując publikacje 

prasowe albo programy telewizyjne (w zakresie ich redakcji, edycji, przygotowania 

do druku i wizualizacji wypowiedzi, reklamy i kształtowania wizerunku w kontakcie 

z otoczeniem)  

2) realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych, służące kształtowaniu poczucia estetyki 

(stylizacji ubioru, aranżacji miejsca zamieszkania i pracy) oraz na rzecz popularyzacji 

wiedzy (o sztuce i zjawiskach artystycznych) w społecznościach szkolnej i lokalnej. 

  

3. Auto prezentacja – nauka umiejętności tworzenia odrębnej osobowości. Uczeń: 

1) podejmuje działania w celu określenia swojej niezależności, wartość i jakości oraz 

sposobie przekazania informacji dotyczącej własnej osobowości przy pomocy 

współczesnej techniki multimedialnej ( prezentacja, pokaz medialny ) 

 

 

Założone osiągnięcia uczniów.  

  

1. W zakresie wiadomości:  

  

Wiedza ogólna  

Uczeń :  

 Zna i definiuje pojęcia: sztuka, dzieło, twórca  

 Zna środki wyrazu plastycznego stosowane w dziele architektonicznym, malarskim 

i rzeźbiarskim  

 Posiada wiedzę na temat źródeł informacji o kulturze europejskiej i narodowej  

 Zna ośrodki kultury własnego regionu  
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Wiedza szczegółowa  

Uczeń:  

 Zna i rozumie ideę założeń technik malarskich  

 Definiuje abstrakcjonizm, nazywa i określa jego cechy  

 Potrafi wykorzystać  malarstwo w życiu codziennym 

 Definiuje pojęcie rytmu  

 Wykorzystuje rytm w kreowaniu własnego stylu tanecznego 

 Definiuje pojęcie kultury fizycznej 

 Zna ośrodki kultury fizycznej, historię i znaczenie  kultury fizycznej w XXI 

 Zna zasady frisbee i gry Proporce 

 Potrafi wykorzystać swoje wiedzę w autoprezentacji osobowości 

 

2. W zakresie umiejętności:  

  

Umiejętności ogólne  

Uczeń:  

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w celu podnoszenia swojej wartości jako człowieka 

w dziedzinie sztuki i codziennym życiu. 

  

OBSZARY AKTYWNOŚCI  

Umiejętności szczegółowe  

Uczeń:  

 Potrafi zastosować kompozycje plastycznej  

 Umiejętnie tworzy przemyślaną kompozycję  

 Potrafi przygotować podstawowe posiłki i zna ich znaczenie 

 Potrafi współpracować jak i działać w pojedynkę w dążeniu do zaplanowanego celu 

na lekcjach 

 Potrafi wykorzystać swoją sprawność  fizyczną w życiu codzienny i sporcie 

  

Kryteria oceniania.  

  

Na zajęciach artystycznych oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:  

  

1. Działanie w różnych materiałach, technikach, formach  

2. Zastosowanie różnych środków wyrazu artystycznego  

3. Dobór środków wykonawczych  

4. Kreatywność i oryginalność  

5. Odbiór dzieł sztuki  

6. Umiejętność współpracy w grupie i indywidualnie. 
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NARZĘDZIA POMIARU  

  

1. Aktywność ucznia na lekcji  

2. Aktywność pozalekcyjna  

3. Praca w grupach  

4. Prezentacja własnej osobowości 

5. Projekt 

 

  

 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  

Kryterium oceny nie mogą stanowić zdolności ucznia, lecz jego możliwości i zaangażowanie. 

Ocenianie powinno przebiegać systematycznie i zawierać informację zwrotną. Uczeń ma prawo 

do wypowiedzi interpretacyjnej efektu swojej pracy i gwarancję równego traktowania podczas 

prezentacji wizualnej.  

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  

programowe w pełnym zakresie oraz:  

 zna i stosuje zasady pracy na lekcjach zajęć artystycznych  

 potrafi współpracować w grupie  

 jest tolerancyjny wobec twórczości innych  

 pogłębia wrażliwość artystyczną i przygotowanie do odbioru sztuki  

 nabywa umiejętności wrażliwej obserwacji natury i przekłada to na działania plastyczne  

 w twórczy sposób przedstawia temat, wykazując się zaangażowaniem i inwencją  

 utożsamia się z projektem przez działania i ekspozycję własnej twórczości  

 czynnie uczestniczy w propagowaniu kultury w środowisku szkolnym i lokalnym  

 bierze czynny udział w pracach na zajęciach artystycznych 

 z zaangażowaniem  i pasją prezentuje swoją osiągnięcia życia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 zna i stosuje zasady pracy na lekcjach zajęć artystycznych  

 potrafi współpracować w grupie  

 zna środki wyrazu plastycznego  

 zna i definiuje pojęcia sztuka, dzieło, twórca  

 w twórczy sposób przedstawia temat, wykazując się zaangażowaniem i inwencją  

 bardzo aktywnie udziela się w pracach na zajęciach artystyczny 

  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował w pełni przewidzianych umiejętności i treści programowych  

 aktywnie pracuje w grupie i w zespole - podczas wykonywania prac plastycznych jest mało 

samodzielny  

 część prac plastycznych wykonuje z pomocą nauczyciela  
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 zna i stosuje zasady pracy na lekcjach zajęć artystycznych  

 wykazuje poprawne zaangażowanie 

  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w części wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami,  

 pracuje w grupie i w zespole tylko po motywowaniu przez nauczyciela i rówieśników 

 jego praca jest  niedbała i mało staranna  

 opanował dostatecznie terminy i pojęcia w sztuce 

  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 ma braki w wiedzy i umiejętnościach, chociaż podejmuje starania  

 wykazuje minimum aktywności  

 rozumie podstawowe terminy  

 w pracy zespołowej oczekuje pomocy rówieśników lub nauczyciela  

 realizuje tylko niektóre ćwiczenia i zadania 

  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem  

 nie przejawiał aktywności na lekcjach zajęć artystycznych  

 często opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia  

 nie opanował umiejętności określonych programem nauczania 

 nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania  

 

Rodzice raz na semestr otrzymają pisemną informację w zeszycie przedmiotowym o postępie dziecka 

w wiadomościach  i umiejętnościach oraz wskazówki co do dalszej pracy ucznia.  

Efektywność pracy ucznia rodzić może śledzić na bieżąco w zeszycie przedmiotowym ucznia 

i w dzienniku elektronicznym 

  

 

 


