PRZEDMIOTOWY SYTEM OCENIANIA Z PLASTYKI
dla klasy I po szkole podstawowej w I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie
KONTRAKT Z PLASTYKI
I LO NR 1 NOWOGARDZIE
Nauczyciel i uczeń zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
1.Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na lekcje zeszytu, materiałów plastycznych lub inne materiały wprowadzone przez nauczyciela.
2.Testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe,
3.Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) opuścił test lub sprawdzian, pisze go w terminie poprawkowym ustalonym przez nauczyciela (zgodnie z
WSO).
4. Jeśli uczeń nie usprawiedliwi nieobecności na teście lub sprawdzianie, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą ma prawo poprawić zgodnie z WSO.
5. Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacja o niej zapisana w
dzienniku elektronicznym.
6. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie równa się
ocenie niedostatecznej.
7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia 1 nieprzygotowania do lekcji w każdym semestrze. Nieprzygotowania uczniów odnotowane zostają w dzienniku. Nieprzygotowanie do
zajęć musi uczeń zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek oraz lekcji
powtórzeniowych.
8. Za każdy kolejny brak przygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny z testu, sprawdzianu i pracy klasowej. Ocena poprawiona wpisywana jest do dziennika i oddzielona ukośnikiem od
poprawianej. Nauczyciel wpisuje każdą ocenę otrzymaną przez ucznia z poprawy testów, sprawdzianów i prac klasowych, nawet jeżeli jest ona niższa od poprawianej. Obie
oceny są wliczane do średniej.
10. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia
zaległości. Nauczyciel ma prawo sprawdzić jego stan wiadomości (uzupełnienie braków nie może przekroczyć czasu dwóch tygodni).
11.Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
12. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 5 ocen, a na bieżąco uczeń oceniany jest również na plusy i minusy (3 plusy - piątka, 3 minusy – jedynka),
13.Każdy uczeń ma obowiązek zrealizowania w ciągu semestru prac artystycznych wskazanych przez nauczyciela.
14.Uczeń wykonuje wszystkie prace na zajęciach lekcyjnych a w przypadku nieobecności wykonuje prace w terminie wskazanym przez nauczyciela.
15.Uczeń powinien wykonać pracę w całości na zajęciach lekcyjnych. Nauczyciel dopuszcza możliwość dokończenia pracy w uzgodnieniu z wychowawcą klasy w terminie
przez niego wyznaczonym.
16. Termin w którym uczeń jest zobowiązany dokończyć pracę wynosi 2 tygodnie.
17.Nie wykonanie pracy w terminie skutkować będzie wystawieniem oceny niedostatecznej.
18.Nauczyciel prace niedokończone oceniać będzie na oceną niedostateczną.
19.Na zajęciach uczeń powinien przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa (a przede wszystkim nie rzucać przedmiotami).
20.Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na lekcje zeszytu oraz materiałów plastycznych lub inne materiały wprowadzone przez nauczyciela.
21.Uczeń na ocenę semestralną (roczną) pracuje systematycznie przez cały semestr, ocenianie uczniów odbywa się w skali 1-6.

1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu plastyka

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Uczeń:
1. i 2. Żyjemy otoczeni
kulturą i sztuką




wyjaśnia, czym są
kultura i sztuka
wymienia zjawiska
składające się na kulturę

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:
 wskazuje różnice
między obszarami
kultury i sztuki
 charakteryzuje dziedziny sztuk wizualnych
 wylicza typy kultury i
sztuki

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:








3. Wiele sposobów kontaktu z kulturą i sztuką





wylicza sposoby
kontaktu z dobrami
kultury
wymienia rodzaje
instytucji kultury
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wyjaśnia, czym jest
świat sztuki
podaje podstawowe
funkcje
poszczególnych
instytucji kultury



definiuje główne
terminy związane z
prawem autorskim





tłumaczy, czym jest
dzieło sztuki
wskazuje różnice
między dziełem sztuki
dawnej i współczesnej
omawia funkcje sztuki oraz podaje ich
przykłady
wyjaśnia specyfikę
poszczególnych typów kultury i sztuki



omawia problemy
związane z ochroną
praw autorskich
wyjaśnia, czym jest
animacja kultury oraz
czym są NGO



tworzy w dowolnej
formie dokumentację
uczestnictwa w
wydarzeniu
kulturalnym









porównuje dzieło
sztuki dawnej i
współczesnej
bierze aktywny udział
w dyskusji na temat
funkcji sztuki
tworzy indywidualną
wypowiedź na temat
kultury i sztuki
współczesnej



opisuje relacje
między
poszczególnymi
elementami świata
sztuki
analizuje różne formy
kontaktu z kulturą i
sztuką
omawia działalność
instytucji kultury i ich
rolę w życiu społecznym







aktywnie uczestniczy
w dyskusji na temat
funkcji sztuki – za
punkt wyjścia przyjmuje twórczość wybranych artystów
tworzy indywidualną
wypowiedź na temat
kultury i sztuki współczesnej na podstawie
analizy problemów i
zjawisk charakterystycznych dla tych obszarów
wyjaśnia znaczenie
uczestnictwa w
kulturze w
kształtowaniu się
kompetencji
kulturowych
przedstawia własny
sposób rozumienia
problematyki praw
autorskich w
odniesieniu do idei
wolnej kultury

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:

Uczeń:

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:


4. Organizuj wystawy!





wyjaśnia terminy
wystawa, ekspozycja,
eksponat
podaje elementy
składające się na wystawę (dzieła, teksty,
scenografia, oprawa
świetlna i dźwiękowa)





wylicza kolejne etapy
organizacji wystawy:
od koncepcji do realizacji przedsięwzięcia
wymienia sposoby
promocji wydarzenia
kulturalnego




omawia kolejne etapy
organizacji wystawy
wyjaśnia znaczenie
promocji wydarzenia
kulturalnego








5. Co nam mówi forma
dzieł sztuki?






6. i 7. Odkrywanie treści
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wyjaśnia, czym jest
forma dzieła sztuki
wymienia główne
elementy formalne
dzieła sztuki
wskazuje w przykładach dzieł sztuki wybrane formalne
składniki wypowiedzi
artystycznej
wyjaśnia, czym jest



opisuje formę wybranych dzieł sztuki, korzystając z podanych
określeń i pomocy
nauczyciela







wyjaśnia, czym jest



charakteryzuje elementy formalne dzieł
sztuki w zależności od
reprezentowanej
dziedziny
omawia wybrane
dzieła sztuki pod kątem zastosowanych
składników języka wizualnego
charakteryzuje





tworzy prezentację
multimedialną na
temat kolekcji dzieł
sztuki, twórczo
interpretując zadanie
koordynuje organizację wystawy i działania promocyjne
twórczo realizuje
zadania związane z
kolejnymi etapami
organizacji wydarzenia kulturalnego

tworzy i uzasadnia
koncepcję wydarzenia kulturalnego
definiuje grupę odbiorców wystawy
projektuje
identyfikację
wizualną wydarzenia
przygotowuje akcję
promocyjną wydarzenia kulturalnego z
wykorzystaniem nowych mediów
samodzielnie omawia
wszystkie elementy
formalne w dziełach
sztuki reprezentujących różne dziedziny





na podstawie analizy
porównawczej dzieł
sztuki reprezentujących różne epoki
omawia znaczenie
plastycznych składników wypowiedzi artystycznej

omawia związki stylu,



na podstawie analizy



Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Uczeń:
prac artystycznych




8. i 9. Odczytywanie sensu dzieła sztuki krok po
kroku

10. Jak poznawać sztukę i
o niej rozmawiać?
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treść (przesłanie)
dzieła sztuki
wymienia główne
elementy składające
się na treść dzieła
sztuki
wskazuje w przykładach dzieł sztuki wybrane pozaformalne
składniki wypowiedzi
artystycznej

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:
styl
 opisuje dzieła sztuki
powstałe w różnych
konwencjach
 rozróżnia kategorie
estetyczne przejawiające się w dziełach
 przy pomocy nauczyciela omawia wybrane aspekty treści
dzieła sztuki

rozróżnia formę i
treść dzieła sztuki
rozpoznaje elementy
formalne i pozaformalne w wybranych
dziełach sztuki reprezentujących różne
dziedziny



wymienia sposoby
kontaktu ze sztuką
wyszukuje informacje
dotyczące wystaw i
dzieł sztuki



Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:




z pomocą nauczyciela
dokonuje analizy i interpretacji dzieła
sztuki na podstawie
wskazówek zawartych
w podręczniku („Analiza i interpretacja – 6
kroków”)



korzysta z różnych
sposobów kontaktu
ze sztuką, poznawania dzieł sztuki i odczytywania ich treści







wszystkie elementy
mające wpływ na
treść dzieła sztuki
definiuje estetykę i jej
główne kategorie
przy pomocy nauczyciela omawia wybrane dzieło sztuki pod
kątem zastosowanych
symboli, alegorii i
motywów kulturowych, z uwzględnieniem kontekstów
powstania pracy
omawia kluczowe
etapy analizy i interpretacji dzieła sztuki
samodzielnie odczytuje wybrane dzieło

krytycznie selekcjonuje informacje na
temat dzieł sztuki,
ekspozycji i kolekcji
z pomocą nauczyciela







konwencji i estetyki z
przemianami wyglądu
dzieł na przestrzeni
wieków
samodzielnie omawia
wszystkie elementy
tworzące treść w wybranym dziele sztuki



samodzielnie dokonuje całościowej analizy
i interpretacji formy
oraz treści dzieła
sztuki, w twórczy
sposób uzupełnia
wypowiedź własnymi
refleksjami oraz odniesieniami do innych
tekstów kultury



samodzielnie tworzy
recenzję wystawy
sztuki współczesnej





porównawczej dzieł
sztuki reprezentujących różne epoki
omawia znaczenie
pozaplastycznych
składników wypowiedzi artystycznej
przedstawia własny
sposób rozumienia
relacji elementów
formy z elementami
budującymi znaczenie
dzieła
przedstawia własny
sposób rozumienia
formy i treści dzieła
sztuki jako dwóch poziomów analizy i interpretacji
tworzy wypowiedź
audiowizualną na temat wybranego dzieła
sztuki lub twórczości
artysty
konfrontuje cele organizatora wystawy z
własnymi odczuciami
i refleksjami w kontakcie z wyekspono-

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Uczeń:

11.
Co wydarzyło się w
sztuce przed XX
stuleciem?
Przypomnienie
wiadomości

12. i 13.
Czym jest awangarda?
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wymienia w układzie
chronologicznym
epoki w dziejach
sztuki
wskazuje związek
wybranych
najsłynniejszych dzieł
z przedziałem
czasowym lub stylem,
w którym powstały
definiuje pojęcie
awangardy
wymienia
najważniejsze
zagadnienia związane
z awangardą
rozpoznaje przykłady
sztuki awangardowej

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:
(wydarzenia artystyczne, książki, czasopisma, internet)
 stawia pytania służące zrozumieniu wybranego dzieła sztuki











wylicza w układzie
chronologicznym
epoki w dziejach
sztuki oraz najsłynniejsze reprezentujące je dzieła i ich twórców
określa najważniejsze
cechy wybranych stylów
omawia główne
zagadnienia związane
z awangardą
opisuje początki
awangardy w Europie
i w Polsce
podaje najważniejsze
zdobycze awangardy

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:

recenzuje wystawę
sztuki współczesnej










omawia cechy
poszczególnych
stylów i wskazuje
główne różnice
między nimi na
przykładzie
reprezentatywnych
dzieł



wyjaśnia pojęcia
neoawangarda i
postmodernizm
wskazuje różnice
między awangardą a
neoawangardą i
postmodernizmem
tworzy we wskazanej
technice wypowiedź
inspirowaną sztuką
awangardową









określa kontekst
społeczno-kulturowy i
historyczny
poszczególnych epok
analizuje twórczość
lub dzieła wybranych
artystów w
odniesieniu do
historii sztuki



określa konteksty
historyczne i
kulturowe awangardy
podaje przykłady
dzieł i twórców
awangardy
europejskiej i polskiej
omawia cechy
charakterystyczne
sztuki awangardowej
w wybranych dziełach







wanymi dziełami
sztuki
podejmuje działania
kreatywne, czerpiąc
inspiracje z różnych
form kontaktu ze
sztuką oraz z komunikacji z innymi uczestnikami kultury
wskazuje relacje między kolejnymi stylami
w dziejach sztuki
(kontynuowanie lub
kontestowanie tradycji, wprowadzanie
nowych technik i strategii itp.)

charakteryzuje
awangardę jako
przełomowe zjawisko
w dziejach sztuki
tłumaczy wpływ
awangardy na sztukę
drugiej połowy XX w.
na podstawie
przykładów
przygotowuje
prezentację na temat

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:

Uczeń:

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:



14 i 15.
Siła formy w sztuce
abstrakcyjnej




definiuje sztukę
abstrakcyjną
rozpoznaje przykłady
sztuki abstrakcyjnej









wymienia rodzaje
abstrakcji i
rozpoznaje je w
przykładowych
dziełach sztuki
krótko opisuje
początki abstrakcji w
sztuce
wylicza główne nurty
sztuki abstrakcyjnej w
drugiej połowie XX w.
z pomocą nauczyciela
opisuje dzieło sztuki
abstrakcyjnej











16. i 17.
Sztuka działania
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definiuje akcjonizm
rozpoznaje przykłady



wymienia rodzaje
sztuki akcji



charakteryzuje
abstrakcję
geometryczną i
organiczną
omawia sylwetkę
Kandinsky’ego oraz
aktywność Kobro i
Strzemińskiego
opisuje cechy
charakterystyczne
wybranych prądów
abstrakcji
analizuje i
interpretuje dzieło
sztuki abstrakcyjnej,
korzystając z pomocy
nauczyciela
tworzy we wskazanej
technice kompozycję
abstrakcyjną
charakteryzuje
happening,












twórców polskich i
zagranicznych
tworzy w wybranej
technice wypowiedź
inspirowaną sztuką
awangardową,
twórczo interpretując
zadanie
porównuje rodzaje
abstrakcji
omawia ewolucję
sztuki abstrakcyjnej w
drugiej połowie XX w.
opisuje cechy
charakterystyczne
prądów abstrakcji
oraz wskazuje ich
twórców i
reprezentatywne
dzieła
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki abstrakcyjnej
tworzy w dowolnej
technice kompozycję
abstrakcyjną, twórczo
interpretując zadanie
omawia różnice
między rodzajami

obchodów stulecia
awangardy w Polsce









omawia kontekst
pojawienia się sztuki
abstrakcyjnej i źródła
inspiracji jej twórców
opisuje sposób, w jaki
sztuka abstrakcyjna
posługuje się
językiem wizualnym
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki abstrakcyjnej,
łącząc poznane
wiadomości z własną
refleksją krytyczną

opisuje kontekst
pojawienia się sztuki

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Uczeń:
sztuki akcji

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:
 z pomocą nauczyciela
opisuje dzieło sztuki
akcji

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:






performance i body
art
określa rolę i status
odbiorcy sztuki akcji
analizuje i
interpretuje dzieło
sztuki akcji,
korzystając z pomocy
nauczyciela
opracowuje
koncepcję
wskazanego działania
artystycznego








18. i 19.
Czy istnieje jeszcze sztuka
realistyczna?





definiuje sztukę
figuratywną drugiej
połowy XX w.
rozpoznaje przykłady
sztuki realistycznej
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wymienia nurty sztuki
figuratywnej drugiej
połowy XX w. i
rozpoznaje je w
przykładowych
dziełach sztuki
opisuje cechy
charakterystyczne
wybranych prądów
sztuki figuratywnej
z pomocą nauczyciela







wskazuje źródła
inspiracji
współczesnych
artystów tworzących
sztukę figuratywną
analizuje i
interpretuje dzieło
sztuki figuratywnej,
korzystając z pomocy
nauczyciela
bierze aktywny udział







sztuki akcji
opowiada o sytuacji
odbiorcy sztuki akcji
wskazuje
przykładowe
realizacje sztuki akcji
oraz artystów
reprezentujących
nurt akcjonizmu
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki akcji
opracowuje
koncepcję dowolnego
działania
artystycznego,
twórczo interpretując
zadanie
wyjaśnia ewolucję
figuracji w drugiej
połowie XX w.
charakteryzuje prądy
sztuki figuratywnej
oraz wskazuje ich
twórców i
reprezentatywne
dzieła
dokonuje
samodzielnej analizy i











akcji oraz przyczyny
traktowania ciała i
działania jako
tworzywa dzieła
sztuki
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki akcji, łącząc
poznane wiadomości
z własną refleksją
krytyczną
opracowuje
koncepcję działania
artystycznego i
przeprowadza je,
twórczo interpretując
zadanie
omawia konteksty
powrotu artystów do
sztuki figuratywnej w
drugiej połowie XX w.
opracowuje
koncepcję wystawy i
przygotowuje to
wydarzenie
organizuje konkurs
dotyczący
hiperrealizmu

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Uczeń:

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:
opisuje dzieło sztuki
figuratywnej
 uczestniczy w
konkursie na temat
hiperrealizmu

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:





20. i 21.
Jakie dzieła są pop?





22. i 23.
Nowe formy dzieł
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definiuje pop-art oraz
wskazuje źródła
inspiracji artystów
rozpoznaje przykłady
pop-artu

definiuje nowe formy
sztuki
rozpoznaje przykłady
nowych form sztuki








opisuje cechy
charakterystyczne
dzieł pop-artu z
różnych dziedzin
sztuki
z pomocą nauczyciela
opisuje dzieło popartu

tłumaczy, czym są
asamblaż i instalacja
z pomocą nauczyciela
opisuje dzieło z









w konkursie na temat
hiperrealizmu
uczestniczy w
przygotowywaniu
koncepcji wystawy
tworzy we wskazanej
technice pracę
figuratywną
wymienia
najważniejszych
twórców sztuki pop
analizuje i
interpretuje dzieło
pop-artu, korzystając
z pomocy nauczyciela
tworzy we wskazanej
technice wypowiedź
plastyczną
inspirowaną popartem i współczesną
kulturą masową

omawia rolę
twórczych
poszukiwań i nowych
strategii w sztuce












interpretacji dzieła
sztuki figuratywnej
tworzy w dowolnej
technice kompozycję
figuratywną, twórczo
interpretując zadanie



dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki figuratywnej,
łącząc poznane
wiadomości z własną
refleksją krytyczną

omawia działalność
twórców pop-artu,
podaje tytuły ich dzieł
i opisuje cechy
charakterystyczne
tych prac
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki pop
tworzy w dowolnej
technice wypowiedź
plastyczną
inspirowaną popartem i współczesną
kulturą masową,
twórczo interpretując
zadanie
definiuje
konceptualizm
opisuje cechy
charakterystyczne



opisuje relacje sztuki i
kultury masowej
tłumaczy, w jaki
sposób artyści
traktują i interpretują
rzeczywistość
zdominowaną przez
popkulturę
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
pop-artu, łącząc
poznane wiadomości
z własną refleksją
krytyczną








omawia konteksty
konceptualizmu
wyjaśnia znaczenie
pomysłu jako źródła

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:
zakresu nowych form
sztuki

Uczeń:

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:







24. i 25.
Sztuka najbliżej nas




definiuje sztukę
publiczną
rozpoznaje przykłady
dzieł sztuki publicznej





wymienia formy i
nurty sztuki
publicznej
z pomocą nauczyciela
opisuje dzieło sztuki
publicznej
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wskazuje różnice
między asamblażem a
instalacją
analizuje i
interpretuje dzieło z
zakresu nowych form
sztuki, korzystając z
pomocy nauczyciela
tworzy pracę
artystyczną,
wykorzystując
techniki nowych form
sztuki

opisuje cechy
charakterystyczne
wybranych prądów
sztuki publicznej
analizuje i
interpretuje dzieło
sztuki publicznej,
korzystając z pomocy
nauczyciela
tworzy we wskazanej
technice wypowiedź
wykorzystującą
strategie sztuki











konceptualizmu i
nowych form sztuki
oraz wskazuje ich
twórców i
reprezentatywne
dzieła
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła z
zakresu nowych form
sztuki
tworzy pracę
artystyczną z
wykorzystaniem
technik nowych form
sztuki, twórczo
interpretując zadanie
opisuje cechy
charakterystyczne
wybranych prądów
sztuki publicznej oraz
wskazuje ich twórców
i reprezentatywne
dzieła
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
zrealizowanego w
przestrzeni publicznej
tworzy w wybranej











powstania dzieła
sztuki
tłumaczy powiązania
między
konceptualizmem i
nowymi formami
sztuki a zjawiskami
życia społecznego
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła z
zakresu nowych form
sztuki, łącząc poznane
wiadomości z własną
refleksją krytyczną

opisuje specyfikę i
konteksty sztuki w
przestrzeni publicznej
omawia
problematykę
podejmowaną przez
artystów ingerujących
w przestrzeń
publiczną
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki publicznej,

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:

Uczeń:

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:

publicznej

26. i 27.
Jakie możliwości twórcze
kryją się w nowych
mediach?





definiuje nowe media
wymienia cyfrowe
techniki i narzędzia
rozpoznaje przykłady
sztuki nowych
mediów







definiuje media,
nowe media i
multimedia oraz
sztukę nowych
mediów
wylicza podstawowe
cechy sztuki nowych
mediów
z pomocą nauczyciela
opisuje dzieło sztuki
nowych mediów









wymienia nurty i
formy sztuki nowych
mediów
opisuje cechy
charakterystyczne
wybranych prądów
sztuki nowych
mediów
analizuje i
interpretuje dzieło
sztuki nowych
mediów, korzystając z
pomocy nauczyciela
tworzy wypowiedź
multimedialną na
wskazany temat









28. i 29.
Sztuka współczesna w
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pracuje w grupie nad
projektem



rozpoznaje dzieła
sztuki (w tym sztuki



identyfikuje
instytucje kultury w



technice wypowiedź
wykorzystującą
strategie sztuki
publicznej, twórczo
interpretując zadanie
tłumaczy wpływ
postępu
technologicznego i
cyfryzacji na kulturę i
świat sztuki
opisuje cechy
charakterystyczne
wybranych prądów
sztuki nowych
mediów oraz
wskazuje ich twórców
i reprezentatywne
dzieła
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki nowych
mediów
tworzy wypowiedź
multimedialną na
wybrany temat,
twórczo interpretując
zadanie
wymienia
najważniejsze

łącząc poznane
wiadomości z własną
refleksją krytyczną











omawia znaczenie ery
cyfrowej i cyfrowej
rewolucji
charakteryzuje relacje
między technologią
cyfrową i sztuką
wyjaśnia rolę
internetu jako
środowiska sztuki
dokonuje
samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła
sztuki nowych
mediów, łącząc
poznane wiadomości
z własną refleksją
krytyczną

omawia specyfikę
najważniejszych

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to, co na
ocenę dopuszczającą
oraz:
najnowszej) w swoim
regionie i lokalnym
środowisku

Uczeń:
Polsce

30.
Podsumowanie
wiadomości o
awangardzie i sztuce
współczesnej

edukacyjnym
popularyzującym
sztukę regionu






definiuje awangardę i
sztukę współczesną
wymienia
najważniejsze
tendencje, nurty i
kierunki sztuki XX w.
rozpoznaje przykłady
głównych prądów
sztuki XX w.

Cele kształcenia – wymagania ogólne
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definiuje główne
pojęcia związane z
awangardą i sztuką
współczesną
podaje cechy
charakterystyczne
sztuki awangardowej
i sztuki drugiej
połowy XX w.

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dostateczną oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę dobrą oraz:

Uczeń potrafi to, co na
ocenę bardzo dobrą oraz:







środowisku lokalnym
wymienia
najważniejsze ośrodki
sztuki współczesnej w
Polsce

wskazuje relacje
między sztuką
pierwszej i drugiej
połowy XX w.
charakteryzuje nurty
drugiej połowy XX w.







instytucje kultury i
sztuki w Polsce
opisuje działania
instytucji kultury w
regionie i środowisku
lokalnym

wymienia
najważniejszych
twórców sztuki XX w.
i omawia ich dzieła
określa wpływ
ruchów
awangardowych na
współczesną sztukę







ośrodków sztuki
współczesnej w
Polsce
twórczo realizuje
zadania związane z
projektem
edukacyjnym
popularyzującym
sztukę regionu, w
zespole przyjmuje
pozycję lidera
opisuje twórczość
artystów
wyznaczających nowe
drogi rozwoju sztuki,
wprowadzających
nowe strategie
artystyczne
omawia rolę sztuki
współczesnej jako
platformy
komunikacji i formy
krytycznego
komentarza do
kultury

I.
Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła.
II.
Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w
oparciu
o środki wyrazu charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku.
III.
Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych; ekspresja twórcza
podejmowana w związku z organizacją wystaw.
IV.
Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym; ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I.
Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt, analizę i interpretację dzieł sztuki; dostrzeganie kontekstów powstawania dzieła.
Uczeń:
1) zna terminy i pojęcia, właściwe dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych;
2) rozróżnia poszczególne dyscypliny sztuki, wskazuje formy wypowiedzi artystycznej, które wymykają się tradycyjnej klasyfikacji (w tym: akcjonizm, instalacja, sztuka
mediów); 3) rozumie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii, religii;
4) w oparciu o właściwą terminologię dokonuje opisu i analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin;
5) przybliża twórczość artystów różnych dziedzin sztuki, w szczególności plastycznych;
6) interpretuje i odczytuje wybrane dzieła sztuki w kontekście epoki.
II.
Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współczesnych awangard artystycznych i sztuki lokalnego środowiska; ekspresja twórcza podejmowana w
oparciu
o środki wyrazu, charakterystyczne dla sztuki II poł. XX wieku.
Uczeń:
1) wymienia zabytki i dzieła architektury najbliższej okolicy;
2) zna najwybitniejszych lokalnych twórców, ich obszar działań artystycznych (dyscypliny, gatunki, techniki artystyczne, które wykorzystują w swojej twórczości);
3) wymienia najistotniejsze kierunki współczesnych awangard artystycznych (abstrakcjonizm, pop-art, konceptualizm, neofiguracja, hiperrealizm, op-art, street art, akcjonizm
i sztuka mediów), łączy je z postaciami wybitnych twórców;
4) opisuje dzieła sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu
i stylu;
5) dokumentuje (fotografuje, filmuje lub tworzy prezentacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) dzieła lub wydarzenia istotne dla kultury lokalnej;
6) charakteryzuje kierunki działań wybranych współczesnych awangard i ich twórców;
7) podejmuje działania twórcze w oparciu o środki wyrazu charakterystyczne dla wybranych form wypowiedzi sztuki II poł. XX wieku.
III.
Wprowadzenie w obszar działań instytucji profesjonalnie zajmujących się upowszechnianiem kultury w zakresie sztuk plastycznych, ekspresja twórcza
podejmowana w związku z organizacją wystaw.
Uczeń:
1) wymienia i rozróżnia instytucje kultury zajmujące się profesjonalnym jej upowszechnianiem, w tym: muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury i biblioteki;
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2) rozróżnia zakres działania wymienionych instytucji oraz funkcje, jakie pełnią;
3) rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia związane z obszarem działań instytucji upowszechniającej kulturę i sztukę, jak: wystawa (ekspozycja), wernisaż, finisaż, premiera,
spektakl, scenografia;
4) formułuje samodzielne sądy (pisemne lub ustne) na temat zwiedzanych wystaw
i wydarzeń artystycznych;
5) organizuje samodzielnie lub zespołowo wystawę rzeczywistą prac plastycznych, poprzedzoną promocją i reklamą (np. zaproszenie, ulotka, plakat) i np. organizacją
wernisażu;
6) aktywnie uczestniczy w wystawach i akcjach organizowanych przez twórców.
IV.
Wprowadzenie w zakres sztuk o charakterze multimedialnym, ekspresja twórcza w oparciu o współczesne narzędzia komunikacji wizualnej.
Uczeń:
1) definiuje pojęcie multimedia jako media stanowiące połączenie różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, video);
2) wymienia obszary, w których multimedia mają zastosowanie (sztuka, reklama, edukacja, rozrywka);
3) rozumie, że współczesna działalność twórcza pozwala na wykorzystanie różnorodnych technik i narzędzi medialnych;
4) z wykorzystaniem prostych narzędzi rejestrujących samodzielnie wykonuje kilkunastosekundowy film, prezentację lub cykl fotografii na zadany lub wybrany temat;
5) opisuje założenia, koncepcję realizacyjną oraz sposób wykonania swojej pracy;
6) krytycznie ocenia wykonane przez siebie i innych autorów filmy, prezentacje i fotografie.
TREŚCI NAUCZANIA
Zagadnienie

Treści nauczania

Sztuka w kulturze

Odniesienia do
podstawy programowej
znak, kod, kultura wizualna)

a,
estetyczna)

prezentacja multimedialna)
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I.2
I.3
I.5
II.1
II.4
II.5
II.7
IV.4

Formy kontaktu
z kulturą
i sztuką

rynek sztuki, odbiorcy)

ość korzystania z dóbr kultury (własność intelektualna, prawo cytatu, domena publiczna, prawo
do ochrony wizerunku, plagiat, piractwo, copyright, wolna kultura)
-kulturalnym (ekspresja twórcza z
zastosowaniem fotografii i filmu, prezentacja multimedialna, organizacja wystawy, wirtualne muzeum, ocena wydarzenia
kulturalnego)
Analiza dzieła sztuki

Elementy formalne dzieła sztuki (utrwalenie wiadomości uzyskanych na poprzednich etapach edukacji):
–
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
proporcje i skala – omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
plama barwna – omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje

II.2
II.5
II.7
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.2
IV.4

I.1
I.2
I.4
I.5
II.5
III.4
III.6

zastosowaniem fotografii i filmu, działania aktywizujące – drama, zwiedzanie wystaw)
Interpretacja dzieła
sztuki
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Elementy tworzące sens dzieła sztuki:
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
– omówienie, przykładowe realizacje
ne zastosowanie wiedzy na temat elementów składających się na treść dzieła sztuki (prezentacja multimedialna,
działania aktywizujące – drama, zwiedzanie wystaw)

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
III.4
III.6
IV.4
IV.6

Etapy analizy i
interpretacji dzieła sztuki konwencja realistyczna lub abstrakcyjna, dzieła płaskie i trójwymiarowe, sztuka dawna i współczesna)
rokach (pierwsze wrażenie i akcent kompozycyjny, podstawowe informacje, ogólny opis
dzieła, szczegółowa analiza środków wyrazu, szczegółowa interpretacja treści, wrażenia i refleksje)
ażu, fotografii

iedzy na temat etapów analizy i interpretacji dzieła sztuki (ekspresja twórcza z
zastosowaniem fotografii i filmu, działania aktywizujące – zwiedzanie wystaw)
Podstawowe informacje
z zakresu historii sztuki
(od prehistorii do
przełomu XIX i XX w.)

Awangarda początku
XX w.

Przypomnienie podstawowych informacji o historii sztuki jako wprowadzenie do sztuki XX w. i kontekst interpretacyjny
dzieł współczesnych:
, Rzym)

definicja awangardy
programowość)
kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm – cechy
charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
– cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
zm)

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II.4
III.4
III.6
IV.4
IV.6
I.2
I.3
I.5
I.6

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II.5
II.7
IV.4
IV.5
IV.6

j (dyskusja, ekspresja twórcza z zastosowaniem
fotografii i filmu, prezentacja multimedialna)
Abstrakcjonizm
organiczna, gorąca, ekspresyjna)
– cechy
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I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
– działalność grup Blok, Praesens, a.r., unizm, sylwetki Katarzyny Kobro i Władysława
Strzemińskiego
abstrakcja liryczna, syntetyzm,
minimalizm, op-art, sztuka kinetyczna – cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła
i twórcy

I.6
II.3
II.6
II.7
IV.3
IV.4
IV.6

sztuki abstrakcyjnej (ekspresja twórcza z zastosowaniem fotografii, filmu
i narzędzi cyfrowych, analiza wybranych dzieł)
Akcjonizm – happening
i performance

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
ałania aktywizujące – przygotowanie krótkiego happeningu II.3
lub performance’u, drama, flash mob, akcja popularyzująca sztukę współczesną lub dziedzictwo kultury lokalnej)
II.6
II.7
IV.4
IV.5

Sztuka figuratywna

wybrane nurty sztuki figuratywnej w II poł. XX w.: realizm socjalistyczny, sztuka surowa, nowa figuracja, hiperrealizm, I.1
neoekspresjonizm – cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
I.2
I.3
I.4
I.5
narzędzi cyfrowych, komiks, projekt wystawy, konkurs)
I.6
II.3
II.6
II.7
III.5
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6

Pop-art
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– cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
– cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
ki akcji – cechy charakterystyczne, przykładowe realizacje

-artu

I.1

-art –
-art w różnych dziedzinach sztuki (kolaż i
rysunek, grafika użytkowa, malarstwo, rzeźba, design) – cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
-artu
sztuki pop-artu (dyskusja, ekspresja twórcza z zastosowaniem fotografii, filmu i narzędzi cyfrowych)

Konceptualizm,
asamblaż i instalacja

– przykładowe dzieła i twórcy
– cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
– cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
aliza i interpretacja przykładu nowych form dzieł
narzędzi cyfrowych, praca zespołowa – projektowanie asamblażu, instalacji)

Sztuka publiczna
– charakterystyka
street art, land art – cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i
twórcy
su sztuki publicznej (prezentacja multimedialna, ekspresja twórcza z
zastosowaniem fotografii, filmu i narzędzi cyfrowych)
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I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II.3
II.5
II.6
II.7
IV.4
IV.5
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II.2
II.3
II.4
II.6
II.7
IV.1
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II.2
II.3
II.4
II.5

II.6
II.7
IV.3
IV.4
IV.6
Multimedia w kulturze i
sztuce

mediów, nowych mediów i multimediów
– cechy, role twórców i odbiorców, techniki i narzędzia
-art, media art, net art, sound art, sztuka interaktywna, software art
– cechy charakterystyczne, przykładowe dzieła i twórcy
kusja, ekspresja twórcza z zastosowaniem
fotografii, filmu i narzędzi cyfrowych)

Jak przygotować
wystawę? (poradnik)

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
II.1
II.2
II.3
II.5
II.6
II.7
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.6

Praktyczne wskazówki dla uczniów, umożliwiające animację kultury i aktywny kontakt ze sztuką poprzez samodzielne
organizowanie wystaw.
Etapy projektowania i tworzenia ekspozycji:
natów i aranżacja przestrzeni)
I.2 I.3 I.5 I.6 II.1 II.2
II.4 II.5 III.3 III.5
IV.3 IV.4 IV.5 IV.6

Przedmiotowy system oceniania uwzględnia cele kształcenia wynikające z podstawy programowej oraz zachowuje spójność z wewnętrznym systemem oceniania w szkole,
tj. z celami i zadaniami szkoły. Tworząc PSO dla przedmiotu plastyka na III etapie edukacyjnym, nauczyciel zwraca uwagę na to:
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- wychowawcze (nabycie wiedzy i umiejętności, kształtowanie postaw), lecz także działania kreatywne.
Aktywność twórcza i uczestnictwo w życiu kulturalno -artystycznym mają także aspekt psychologiczny – sprzyjają samorealizacji, rozładowaniu stresu, nawiązywaniu
kontaktów z osobami prezentującymi różnorodne opinie i poglądy, budowaniu pewności siebie, kształtowaniu tolerancyjnej postawy. Ocena pracy i osiągnięć ucznia powinna
odzwierciedlać jego aktywność, kreatywność i inicjatywę przejawianą podczas zajęć, a nie tylko stopień opanowania wiedzy i umiejętności. Jako element dyscyplinujący
nauczyciel wprowadza system plusów i minusów, które przyznaje się za aktywność i pracę na lekcji, przygotowanie do zajęć, terminowe oddanie zadań itp. Za określoną
liczbę plusów 3 plusy ocena bardzo dobra, 3 minusy ocena niedostateczna. Wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciel weryfikować będzie za pomocą testów, a także zadań
praktycznych. Ocena powinna mieć charakter dydaktyczny i wychowawczy – dotyczy to w głównej mierze ocen cząstkowych. Należy zatem uwzględnić nie tylko wiedzę i
umiejętności ucznia, lecz także jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia, sprawność manualną, zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem oraz postępy.
Ocena sumująca służy weryfikacji osiągnięć ucznia w danym semestrze lub roku. Składają się na nią oceny cząstkowe, uzyskane przez ucznia w ocenianiu bieżącym.
Podsumowaniem efektów pracy semestralnej lub rocznej może być przygotowanie wystawy lub projekt edukacyjny realizowany grupowo. Wyjątkowe osiągnięcia uczniów,
wykraczające poza wymagania edukacyjne, należy oceniać indywidualnie.
1.
KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI Ocena z plastyki podsumowuje wysiłek wkładany przez ucznia w proces twórczy, stopień jego zaangażowania oraz wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
Ocenie podlega:

- form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia)
- wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne).
poszukiwania własnych rozwiązań.
2.
ZASADY OCENIANIA PRAC: Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia.
Ocena dotyczy:

alnego podejścia do tematu (kreatywność),

Ocena niedostateczna
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Uczeń:

zadań domowych;

Ocena dopuszczająca

Uczeń:
znacznymi brakami;

adków realizuje polecenia;

Ocena dostateczna

Uczeń:
umiejętności określone w podstawie programowej z niewielkimi brakami;

wadzącego;

Ocena dobra

Uczeń:

anymi narzędziami i technikami plastycznymi, wybierając środki wyrazu stosowne do charakteru
zadania;

nauczyciela;

lastyczne wskazane przez nauczyciela.
Ocena bardzo dobra
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Uczeń:

i nietypowych, wymagających kreatywności;
się narzędziami i technikami plastycznymi, dobierając je w zależności od charakteru zadania;
wyznaczonych zadań;
potrafi dyskutować i podawać argumenty w obronie własnego zdania;
dzieła;

pomaga innym.
Ocena celująca

Uczeń:
poziomu;

i artystycznym, zawsze jest przygotowany do zajęć;
np. turnieje wiedzy, konkursy plastyczne czy
wydarzenia kulturalne i inicjatywy artystyczne.

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z plastyki w zakresie podstawowym oraz ponadpodstawowym dla szkoły ponadgimnazjalnej po szkole podstawowej
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Numer i temat lekcji
1. i 2.
Żyjemy otoczeni kulturą i sztuką

3.
Wiele sposobów kontaktu z kulturą i sztuką

Wymagania podstawowe
Uczeń:

definiuje kulturę i sztukę, wskazuje różnice między
obszarami kultury i sztuki

wymienia zjawiska składające się na kulturę

wskazuje różnice między dziełem sztuki dawnej i
współczesnej

podaje funkcje sztuki oraz ich przykłady

wylicza i charakteryzuje dziedziny sztuk wizualnych

wymienia różne typy kultury i sztuki, wyjaśnia różnice i związki między nimi

tworzy indywidualną wypowiedź na temat kultury i
sztuki zgodnie z treściami nauczania (prezentacja multimedialna, dyskusja na forum grupy)

wyjaśnia, czym jest świat sztuki, oraz reguły nim
rządzące


wskazuje sposoby kontaktu z dobrami kultury



wymienia rodzaje instytucji kultury


NGO

tłumaczy, czym jest animacja kultury oraz czym są


definiuje podstawowe terminy związane z prawem
autorskim

podaje przykłady problemów związanych z ochroną
praw autorskich i prawem do korzystania z dóbr kultury

tworzy w dowolnej formie dokumentację
uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

interpretuje podział kultury i sztuki na określone typy

omawia specyficzne cechy
dzieła sztuki dawnej i współczesnej

bierze udział w klasowej
dyskusji na temat funkcji sztuki –
za punkt wyjścia przyjmuje twórczość wybranych artystów

tworzy indywidualną wypowiedź na temat kultury i sztuki
współczesnej na podstawie analizy
problemów i zjawisk charakterystycznych dla tych obszarów

omawia poszczególne
elementy świata sztuki i relacje
między nimi

analizuje różne formy kontaktu z kulturą i sztuką

argumentuje potrzebę
kontaktu z dobrami kultury

wyjaśnia znaczenie
uczestnictwa w kulturze w
kształtowaniu się kompetencji
kulturowych

omawia działalność instytucji kultury i ich rolę w życiu społecznym

przedstawia własny sposób
rozumienia problematyki praw
autorskich, zwłaszcza w
odniesieniu do idei wolnej kultury

tworzy prezentację multimedialną
na temat kolekcji dzieł sztuki, samodzielnie
i twórczo interpretując zadanie
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Numer i temat lekcji
4.
Organizuj wystawy!

Wymagania podstawowe
Uczeń:

omawia elementy składające się na wystawę (forma,
elementy towarzyszące)

wylicza kolejne etapy organizacji wystawy: od koncepcji do realizacji przedsięwzięcia

wymienia sposoby promocji wydarzenia kulturalnego

wyjaśnia znaczenie promocji wydarzenia kulturalnego

5.
Co nam mówi forma dzieł sztuki?


wymienia i charakteryzuje elementy formalne dzieł
sztuki w zależności od reprezentowanej dziedziny

omawia wybrane dzieła sztuki pod kątem zastosowanych składników języka wizualnego, korzystając z podanych określeń i pomocy nauczyciela

6. i 7.
Odkrywanie treści prac artystycznych


tłumaczy, czym jest styl

rozróżnia dzieła sztuki powstałe w różnych konwencjach

krótko definiuje estetykę i podaje jej główne kategorie

wymienia i charakteryzuje elementy mające wpływ
na treść dzieła sztuki

wskazuje w wybranych przykładach dzieł sztuki pozaformalne składniki wypowiedzi artystycznej

przy pomocy nauczyciela omawia wybrane dzieło
sztuki pod kątem zastosowanych symboli, alegorii i motywów kulturowych, z uwzględnieniem kontekstów powstania
pracy
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Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

tworzy i uzasadnia koncepcję wydarzenia kulturalnego

definiuje grupę odbiorców

twórczo realizuje zadania
związane z kolejnymi etapami organizacji wydarzenia kulturalnego

projektuje identyfikację
wizualną wydarzenia

przygotowuje akcję promocyjną wydarzenia kulturalnego z
wykorzystaniem nowych mediów

koordynuje działania promocyjne

na podstawie analizy porównawczej dzieł sztuki reprezentujących różne epoki omawia znaczenie plastycznych składników
wypowiedzi artystycznej

samodzielnie omawia
wszystkie elementy formalne w
wybranych dziełach sztuki

omawia związki stylu,
konwencji i estetyki z przemianami
wyglądu dzieł na przestrzeni wieków

przedstawia własny sposób
rozumienia relacji elementów formy z elementami budującymi znaczenie dzieła

na podstawie analizy porównawczej dzieł sztuki reprezentujących różne epoki omawia znaczenie pozaplastycznych składników wypowiedzi artystycznej

samodzielnie omawia
wszystkie elementy tworzące treść

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
Uczeń:

8. i 9.
Odczytywanie sensu dzieła sztuki krok po kroku


rozróżnia formę i treść dzieła sztuki

wymienia kluczowe etapy analizy i interpretacji
dzieła sztuki

rozpoznaje elementy formalne i pozaformalne w wybranych dziełach sztuki reprezentujących różne dziedziny

z pomocą nauczyciela dokonuje analizy i interpretacji dzieła sztuki na podstawie wskazówek zawartych w podręczniku („Analiza i interpretacja – 6 kroków”)

10.
Jak poznawać sztukę i o niej rozmawiać?


wymienia sposoby poznawania i odczytywania treści
dzieł sztuki

stawia pytania służące zrozumieniu wybranego dzieła sztuki

konfrontuje cele organizatora wystawy z własnymi
odczuciami i refleksjami w kontakcie z wyeksponowanymi
dziełami sztuki

wyszukuje informacje dotyczące wystaw i dzieł
sztuki

korzysta z różnych sposobów kontaktu ze sztuką
(wydarzenia artystyczne, książki, czasopisma, internet)
wymienia w układzie chronologicznym epoki w dziejach

11.
Co wydarzyło się w sztuce przed XX stuleciem? Przypomnienie wiadomości
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sztuki

podaje najważniejsze cechy wybranych stylów i wskazuje
główne różnice między nimi

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
w wybranym dziele sztuki

przedstawia własny sposób
rozumienia formy i treści dzieła
sztuki jako dwóch poziomów analizy i interpretacji

samodzielnie dokonuje całościowej analizy i interpretacji
formy i treści dzieła sztuki, w
twórczy sposób uzupełnia wypowiedź własnymi refleksjami oraz
odniesieniami do innych tekstów
kultury

tworzy wypowiedź audiowizualną na temat wybranego dzieła sztuki lub twórczości artysty

krytycznie selekcjonuje informacje na temat dzieł sztuki, ekspozycji i kolekcji

tworzy recenzję wystawy
sztuki współczesnej

traktuje sztukę jako inspirację do własnych działań kreatywnych oraz komunikacji z innymi
uczestnikami kultury


charakteryzuje poszczególne style
w dziejach sztuki

określa kontekst społecznokulturowy i historyczny poszczególnych
epok

wskazuje relacje między kolejnymi
stylami w dziejach sztuki (kontynuowanie
lub kontestowanie tradycji, wprowadzanie
nowych technik i strategii itp.)

analizuje twórczość lub dzieła

Wymagania podstawowe
Uczeń:

Numer i temat lekcji

12. i 13.
Czym jest awangarda?


definiuje pojęcie awangardy

wymienia i omawia ważne zagadnienia związane z
awangardą

opisuje początki awangardy w Europie i w Polsce

tłumaczy, czym są neoawangarda i postmodernizm

podaje najważniejsze zdobycze awangardy

tworzy w wybranej technice wypowiedź inspirowaną sztuką
awangardową

14 i 15.
Siła formy w sztuce abstrakcyjnej
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definiuje sztukę abstrakcyjną

wymienia rodzaje abstrakcji i rozpoznaje je w przykładowych dziełach sztuki

krótko opisuje sylwetkę Kandinsky’ego oraz aktywność Kobro i Strzemińskiego

wylicza nurty sztuki abstrakcyjnej w drugiej połowie
XX w.,

opisuje cechy charakterystyczne wybranych prądów
abstrakcji

z pomocą nauczyciela analizuje dzieło sztuki abstrakcyjnej
tworzy we wskazanej technice kompozycję abstrakcyjną

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
wybranych artystów w odniesieniu do historii sztuki

omawia konteksty historyczne i kulturowe awangardy

charakteryzuje awangardę
jako przełomowe zjawisko w dziejach sztuki

podaje przykłady dzieł i
twórców awangardy europejskiej i
polskiej

wskazuje i omawia cechy
charakterystyczne sztuki awangardowej w wybranych dziełach twórców polskich i zagranicznych

tłumaczy wpływ awangardy na sztukę drugiej połowy XX w.
na podstawie przykładów

tworzy w wybranej technice wypowiedź inspirowaną sztuką awangardową,
twórczo interpretując zadanie

przygotowuje prezentację na temat
obchodów stulecia awangardy w Polsce

charakteryzuje abstrakcję
geometryczną i organiczną oraz porównuje te rodzaje

wskazuje kontekst pojawienia się sztuki abstrakcyjnej i
źródła inspiracji jej twórców

opowiada o początkach
abstrakcji w Polsce

omawia ewolucję sztuki
abstrakcyjnej w drugiej połowie
XX w.

opisuje cechy charakterystyczne oraz wskazuje twórców i
reprezentatywne dzieła wybranych

Wymagania podstawowe
Uczeń:

Numer i temat lekcji

16. i 17.
Sztuka działania



18. i 19.
Czy istnieje jeszcze sztuka realistyczna?
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definiuje akcjonizm i podaje jego cechy charakterystyczne

opisuje happening, performance i body art jako
przykłady sztuki akcji

z pomocą nauczyciela analizuje realizację z zakresu
sztuki akcji
opracowuje koncepcję działania artystycznego


definiuje sztukę figuratywną oraz wskazuje źródła
inspiracji artystów współczesnych

wymienia nurty sztuki figuratywnej w drugiej połowie XX w.

opisuje cechy charakterystyczne wybranych prądów
sztuki figuratywnej

z pomocą nauczyciela analizuje dzieło sztuki figuratywnej

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
prądów abstrakcji

omawia sposób, w jaki
sztuka abstrakcyjna posługuje się
językiem wizualnym

dokonuje samodzielnej
analizy i interpretacji dzieła sztuki
abstrakcyjnej

tworzy w dowolnej technice kompozycję abstrakcyjną, twórczo interpretując
zadanie

opisuje kontekst pojawienia się sztuki akcji i przyczyny
traktowania ciała i działania jako
tworzywa dzieła sztuki

omawia różnice między
poszczególnymi rodzajami sztuki
akcji, określa rolę i status odbiorcy

wskazuje przykładowe realizacje oraz artystów uprawiających poszczególne rodzaje sztuki
akcji

dokonuje samodzielnej
analizy i interpretacji działania artystycznego z zakresu sztuki akcji

opracowuje koncepcję i
przeprowadza działanie w formie
akcji, happeningu lub performance’u, twórczo interpretując zadanie

omawia konteksty powrotu
artystów do sztuki figuratywnej w
drugiej połowie XX w.

wyjaśnia ewolucję figuracji w drugiej połowie XX w.

opisuje cechy charakterystyczne oraz wskazuje twórców i
reprezentatywne dzieła wybranych

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
Uczeń:

tworzy we wskazanej technice pracę figuratywną związaną z
wybranym aspektem rzeczywistości

uczestniczy w przygotowywaniu koncepcji wystawy

bierze aktywny udział w konkursie na temat hiperrealizmu

20. i 21.
Jakie dzieła są pop?


definiuje pop-art oraz wskazuje źródła inspiracji artystów

opisuje cechy charakterystyczne dzieł pop-artu z
różnych dziedzin sztuki

wymienia najważniejszych twórców sztuki pop

z pomocą nauczyciela analizuje dzieło pop-artu

tworzy we wskazanej technice wypowiedź plastyczną inspirowaną pop-artem i współczesną kulturą masową

22. i 23.
Nowe formy dzieł


definiuje konceptualizm, asamblaż i instalację

rozpoznaje nowe formy dzieł sztuki

podaje najważniejsze wyznaczniki nowych form
sztuki

z pomocą nauczyciela analizuje dzieło z zakresu nowych form sztuki

tworzy wypowiedź, wykorzystując strategie koncep-
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Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
prądów sztuki figuratywnej

dokonuje samodzielnej
analizy i interpretacji dzieła sztuki
figuratywnej

tworzy w dowolnej technice kompozycję figuratywną, twórczo interpretując zadanie

opracowuje koncepcję wystawy

organizuje konkurs dotyczący hiperrealizmu

opisuje relacje sztuki i kultury masowej

tłumaczy, w jaki sposób
artyści traktują i interpretują rzeczywistość zdominowaną przez
popkulturę

omawia działalność twórców pop-artu, podaje tytuły ich
dzieł i opisuje cechy charakterystyczne tych prac

dokonuje samodzielnej
analizy i interpretacji dzieła sztuki
pop

tworzy w dowolnej technice wypowiedź plastyczną inspirowaną pop-artem i współczesną kulturą masową, twórczo interpretując
zadanie

omawia konteksty konceptualizmu

wyjaśnia znaczenie pomysłu (koncepcji) jako źródła powstania dzieła sztuki

omawia rolę twórczych
poszukiwań i nowych strategii w

Numer i temat lekcji

Wymagania podstawowe
Uczeń:
tualne związane z nowymi formami sztuki

24. i 25.
Sztuka najbliżej nas


definiuje sztukę publiczną

wymienia formy i nurty sztuki publicznej

opisuje cechy charakterystyczne wybranych prądów
sztuki publicznej

z pomocą nauczyciela analizuje dzieło sztuki publicznej

tworzy w wybranej technice wypowiedź wykorzystującą strategie sztuki publicznej

26. i 27.
Jakie możliwości twórcze kryją się w nowych mediach?


definiuje media, nowe media i multimedia oraz sztukę nowych mediów

wylicza cechy sztuki nowych mediów

podaje cyfrowe techniki i narzędzia

wymienia nurty i formy sztuki nowych mediów

28

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
sztuce

tłumaczy powiązania między konceptualizmem i nowymi
formami sztuki a zjawiskami życia
społecznego

opisuje cechy charakterystyczne oraz wskazuje twórców i
reprezentatywne dzieła konceptualizmu i nowych form sztuki

dokonuje samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła zaliczanego do nowych
form sztuki

tworzy wypowiedź, wykorzystując
strategie konceptualne związane z nowymi
formami sztuki, twórczo interpretując zadanie

opisuje specyfikę i konteksty sztuki w przestrzeni publicznej

omawia problematykę podejmowaną przez artystów ingerujących w przestrzeń publiczną

opisuje cechy charakterystyczne oraz wskazuje twórców i
reprezentatywne dzieła wybranych
prądów sztuki publicznej

dokonuje samodzielnej analizy i
interpretacji dzieła zrealizowanego w przestrzeni publicznej

tworzy w wybranej technice wypowiedź wykorzystującą strategie sztuki
publicznej, twórczo interpretując zadanie

tłumaczy wpływ postępu
technologicznego i cyfryzacji na
kulturę i świat sztuki

omawia znaczenie ery cyfrowej i cyfrowej rewolucji

Numer i temat lekcji

28. i 29.
Sztuka współczesna w Polsce

30.
Podsumowanie wiadomości o awangardzie i sztuce współczesnej

29

Wymagania podstawowe
Uczeń:

opisuje cechy charakterystyczne wybranych prądów
sztuki nowych mediów

z pomocą nauczyciela analizuje realizację z zakresu
sztuki nowych mediów

tworzy wypowiedź multimedialną na wskazany temat


wymienia najważniejsze ośrodki sztuki współczesnej
w Polsce

rozpoznaje obiekty sztuki (w tym sztuki najnowszej)
w swoim regionie i lokalnym środowisku

identyfikuje instytucje kultury w środowisku lokalnym

pracuje w grupie nad projektem edukacyjnym popularyzującym sztukę regionu


definiuje pojęcia związane z awangardą i sztuką współczesną

podaje cechy charakterystyczne sztuki awangardowej i sztuki
drugiej połowy XX w.

wskazuje relacje między sztuką pierwszej i drugiej połowy
XX w.

wymienia najważniejsze tendencje, nurty i kierunki sztuki XX
w.

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:

charakteryzuje relacje
między technologią cyfrową i
sztuką

wyjaśnia rolę internetu jako środowiska sztuki

opisuje cechy charakterystyczne oraz wskazuje twórców i
reprezentatywne dzieła wybranych
prądów sztuki nowych mediów

dokonuje samodzielnej
analizy i interpretacji realizacji z
zakresu sztuki nowych mediów

tworzy wypowiedź multimedialną na wybrany temat, twórczo interpretując zadanie

omawia specyfikę najważniejszych ośrodków sztuki współczesnej w Polsce

wymienia najważniejsze
instytucje kultury i sztuki w Polsce

opisuje działania instytucji
kultury w regionie i środowisku lokalnym

twórczo realizuje zadania
związane z projektem edukacyjnym
popularyzującym sztukę regionu, w
zespole przyjmuje pozycję lidera

określa wpływ ruchów awangardowych na współczesną sztukę

wymienia i omawia najważniejsze
dzieła i twórców sztuki XX w.

opisuje przykłady twórczości artystów wyznaczających nowe drogi rozwoju
sztuki, wprowadzających nowe strategie
artystyczne itp.

omawia rolę sztuki współczesnej

Numer i temat lekcji

30

Wymagania podstawowe
Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
jako platformy komunikacji i formy krytycznego komentarza do kultury

