
NaCoBeZU z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNECH na rok szkolny 2015/2016 w klasie 3 gimnazjum: 

Percepcja sztuki: 

1. Aktywnie uczestniczę w życiu kulturalnym szkoły i środowiska. 

2. Uczestniczę w percepcji dzieł sztuki poprzez wyszukiwanie w Internecie informacji o sztuce, zwiedzanie 

wirtualnych galerii sztuki i muzeów na świecie. 

3. Mam świadomość różnorodności sztuki i jej związków z nowoczesnymi technologiami. 

4. Potrafię formułować opinie, porównywać i wartościować szeroko rozumianą sztukę, a także działalność 

plastyczną rówieśników i własną. 

 

Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę: 

1. Stosuje różne rodzaje aktywności plastycznej; 

2.  Poszukuję różnorodnych możliwości ekspresji we własnych działaniach artystycznych; 

3. Świadomie stosuje środki wyrazu plastycznego we własnych działaniach artystycznych; 

4. Wykazuję się umiejętnością twórczego myślenia, kreatywnością, realizuje oryginalne projekty; 

5. Tworzę różnorodne prace plastyczne, wykorzystując różne technologie, np. fotografię, graficzne programy 

komputerowe; 

6. Realizuję i przedstawiam własne projekty artystyczne za pomocą różnych nośników, np. prezentacji 

multimedialnych, fotografii; 

7. Wykazuję się wiedzą na temat szeroko rozumianej sztuki oraz otaczającej współczesnego człowieka 

rzeczywistości wizualnej; 

8. Tworzę za pomocą linii, kreski, konturu, modelunku światłocieniowego, plamy walorowej rysunek jako 

szkic, rysunek studyjny, formę indywidualnej wypowiedzi plastycznej; 

9. Używam szerokiej palety barw oraz różnych rodzajów farb i technik malarskich do tworzenia barwnych 

kompozycji realistycznych, interpretacyjnych oraz abstrakcyjnych w sposób celowy w oparciu o wiedzę o 

kolorze 

10. Rozwijam wyobraźnię przestrzenną konstruując kompozycje i aranżacje przestrzenne z różnorodnych 

materiałów – np. papier oraz tworzy formy przestrzenne i niekonwencjonalne; 

11. Projektuję prezentacje multimedialne. 

 

 

Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki: 

1.Rozróżniam style i kierunki w malarstwie, grafice, fotografii oraz umieszczam je w odpowiednim porządku 

chronologicznym; 

2 .Rozpoznaję najważniejsze dzieła sztuki europejskiej i polskiej;  

3. Odnajduję w stylu lub kierunku danej epoki inspiracje sztuką poprzednich epok; 

4.Wykazuję się umiejętnością analizy dzieła sztuki – dostrzegam poszczególne elementy dzieła, porównuję, 

znajduję wzajemne związki i podsumowuję zebrane informacje; 

5. Znam podstawowe pojęcia i terminy związane ze sztuką;  

6. Analizuję dzieło sztuki według jego treści, formy i ekspresji wyrazu oraz wykorzystuję je jako inspirację do 

tworzenia własnej kreacji artystycznej;  

7. Projektuję własne działanie twórcze oraz biorę udział w projektowaniu działania lub formy artystycznej w 

zespole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• rozróżnia style i kierunki w malarstwie, grafice, fotografii oraz umieszcza je w odpowiednim porządku 

chronologicznym 

• rozpoznaje najważniejsze dzieła sztuki europejskiej i polskiej; zna związki kultury danej epoki z przemianami 

społecznymi, polityką 

- dostrzega i analizuje różne konteksty dzieł kultury 

• odnajduje w stylu lub kierunku danej epoki inspiracje sztuką poprzednich epok 

• wykazuje się umiejętnością analizy dzieła sztuki – dostrzega poszczególne elementy dzieła, porównuje, 

znajduje wzajemne związki i podsumowuje zebrane informacje 

• zna podstawowe pojęcia i terminy związane ze sztuką 

• wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekstach kultury 

- analizuje dzieło sztuki według jego treści, formy i ekspresji wyrazu oraz wykorzystuje je jako inspirację do 

tworzenia własnej kreacji artystycznej  

- projektuje własne działanie twórcze oraz bierze udział w projektowaniu działania lub formy artystycznej w 

zespole 

 


