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WSTĘP 

 
PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM  

 Mamy ku temu ogromny wachlarz możliwości, począwszy od indywidualizacji procesu 

nauczania, poprzez właściwe motywowanie do pracy, pobudzanie wiary we własne 

możliwości, po współdziałanie z rodzicami w rozwiązywaniu konkretnych problemów. W 

praktyce szkolnej średniej szkoły plastycznej spotykamy się z pewną, przeważnie nieliczną, 

grupą uczniów, których najczęściej określamy mianem uczniów zdolnych. Są to uczniowie, u 

których występują ponadprzeciętne predyspozycje umysłowe oraz potrzeby poznawcze, 

gwarantujące dobre wyniki z tzw. przedmiotów ogólnokształcących, a także wyraźne 

predyspozycje artystyczne oraz zdolności plastyczne. Zadaniem szkoły jest wyławiać takie 

jednostki, a w miarę możliwości pomagać im w rozwoju indywidualnym. Dlatego też szkoła 

powinna analizować ich aktualną sytuację, rozpoznawać ich indywidualne potrzeby, 

rozpoznawać stojące przed nimi trudności, zwłaszcza te, jakie przeszkadzają im w 

systematycznej pracy, prowadzą do okresowych kryzysów, osłabienia motywacji pracy. Ze 

względu na specyfikę szkoły w ZSP możemy spotykać się z uczniami posiadającymi wybitne 

uzdolnienia w zakresie tzw. przedmiotów ogólnokształcących, także w zakresie tzw. 

przedmiotów ścisłych, czasami występujące równocześnie z wybitnymi uzdolnieniami 

plastycznymi. Bardzo często jednak zdarza się, że uczniom wybitnie uzdolnionym w zakresie 

tzw. przedmiotów ogólnokształcących, brakuje jednak równie bogato rozwiniętych zdolności 

plastycznych. Niektórzy spośród tego typu uczniów, dzięki właściwemu im wysokiemu 

poziomowi intelektualnemu, samodzielnie podejmują systematyczną i kontrolowaną prace 

autodydaktyczną, rozwijającą uzdolnienia plastyczne i po jakimś czasie są w stanie nie tylko 

zrekompensować początkowy niedostatek zdolności plastycznych, ale także wyprzedzić w 

rozwoju plastycznym wielu innych uczniów, którzy w momencie startu posiadali bez 

porównania większe predyspozycje plastyczne. Nie jest to jednak regułą i z tego powodu 

normę stanowi pewna ilość uczniów o zdolnościach „humanistycznych” lub 
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„matematycznych”, którzy jednak „nie radzą sobie” na lekcjach przedmiotów artystycznych. 

Tym nie mniej uczniowie o zarysowanej wyższej sylwetce ucznia wprowadzają do 

edukacyjnego życia szkoły ważne komponenty. Przeważnie, jakby z natury rzeczy, 

specjalizują się w zakresie jakiegoś wybranego przedmiotu ogólnokształcącego, uczestniczą 

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jeżeli w sposób zadowalający pracują na 

zajęciach plastycznych, nie zaniedbują tam swoich obowiązków, należy pomagać im w 

rozwijaniu ich zainteresowań ogólnokształcących. „Klasycznym” przypadkiem ucznia 

zdolnego plastycznie są uczniowie o wyraźnie, ponadprzeciętnie rozwiniętych zdolnościach 

rysunkowych, rzeźbiarskich i malarskich, względnie posiadający „dodatkowy zmysł”, jaki 

pozwala im wyróżniać się na lekcjach metaloplastyki lub snycerstwa. Uczniów takich należy 

podzielić na trzy kategorie:  

 uczniowie zdolni plastycznie i uzdolnieni w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,  

 uczniowie zdolni plastycznie, ale nie zainteresowani przedmiotami ogólnymi i z tej racji 

uznawani za pozbawionych zdolności ogólnokształcących,  

 uczniowie zdolni plastycznie, ale wyraźnie pozbawieni zdolności do tzw. przedmiotów 

ogólnych. 

 Uczniowie zaliczani do pierwszej kategorii mogą być na lekcjach przedmiotów 

ogólnokształcących traktowani analogicznie jak uczniowie zdolni w szkołach 

ogólnokształcących. Wobec nich można stosować programy pracy z uczniem zdolnym 

zbliżone do programów tego typu, stosowanych w typowych szkołach średnich, gimnazjach i 

liceach. Uczniowie tacy są w stanie, nie rezygnując z ponadprzeciętnego zaangażowania 3 w 

sferze przedmiotów artystycznych specjalizować się w zakresie jakiegoś jednego – lub dwóch 

– wybranych przedmiotów ogólnokształcących, mogliby z powodzeniem uczestniczyć w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przeważnie jednak ich zainteresowania 

poznawcze są skutkiem subiektywnych fascynacji i koncentrują się na problematyce nie 

objętej ramami szkolnego programu nauczania. W takich przypadkach praca pod kierunkiem 

nauczyciela raczej nie wchodzi w grę. Uczniowie zaliczani do drugiej kategorii teoretycznie 

mogliby odnosić sukcesy w dziedzinie nauczania przedmiotów ogólnokształcących, ale w 

praktyce brak im takich sukcesów. Brak im odpowiednich aspiracji, a w rezultacie także 

motywacji do intensywnej pracy w dziedzinie przedmiotów ogólnokształcących. Bardzo 

często wynika to z ograniczeń osobniczych lub osobowościowych, ale również bardzo często 

decyduje o tym fenotyp kulturowy, obecny w środowisku, z którego wywodzą się tacy 

uczniowie. Krótki okres pobytu w szkole takich uczniów w większości przypadków nie 

umożliwia usunięcia wymienionych przyczyn w ramach procesu pedagogicznego lub 

dydaktycznego. Jeżeli uczniowie tacy planują studia w wyższych szkołach plastycznych 

wówczas należałoby narzucić im, choćby pod rygorem regulaminowym obowiązek 

podnoszenia poziomu ogólnokształcącego, zwłaszcza z zakresu przedmiotów 

humanistycznych: j. polski, historia, geografia. Uczniów zaliczonych do trzeciej kategorii w 

zakresie uczenia się przedmiotów ogólnokształcących charakteryzują niższe niż u reszty 

uczniów możliwości intelektualne, wolniejsze tempo pracy, brak ciekawości poznawczej lub 

brak motywacji. Uczniowie tacy mają trudności w realizowaniu standardowego obowiązku 

szkolnego (uczenie się na bieżąco, przechodzenie z klasy do klasy). Formuła pracy z uczniem 

tego typu winna stanowić funkcję, wynikającą ze szczegółowego określenia jego planów na 

przyszłość. Optymalnym rozwiązaniem byłoby sprecyzowanie planów takiego ucznia już w 

klasie drugiej LP lub IV OSSP. Jeżeli zamierzałby on podjąć studia w wyższej szkole 

artystycznej, wówczas należy drobiazgowo kontrolować jego pracę na lekcjach przedmiotów 

artystycznych, pracę pozalekcyjną w dziedzinie rysunku i malarstwa lub rzeźby, monitorować 

proces krystalizowania się jego świadomości plastycznej oraz osobowości artystycznej, a 

także skoncentrować udzielaną mu pomoc edukacyjną na jednym lub dwu przedmiotach 

ogólnokształcących, najlepiej tych, jakie w jego przypadku będą warunkować zdanie matury, 
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względnie egzaminu wstępnego na wyższe studia. Bez wątpienia uczeń słaby jest podmiotem 

równie wartościowym co uczeń zdolny, a jedynie wymagającym od nas większej uwagi.  

CHARAKTERYSTYKA UCZNIA ZDOLNEGO Uczeń zdolny w dziedzinie tzw. 

Przedmiotów ogólnokształcących umie sprostać stawianym przed nim wymaganiom 

edukacyjnym. Cechuje go umiejętność kierowania własnymi procesami psychicznymi, takimi 

jak uwaga i pamięć (z łatwością zapamiętuje reguły, daty, wykazuje głębsze zainteresowania 

problemami i przedmiotami, aktywność myślowa staje się przyczyną jego sukcesów. Uczeń 

zdolny w dziedzinie przedmiotów plastycznych, artystyczno-plastycznych, artystyczno – 

zawodowych, posiada umiejętność kierowania takimi specyficznymi procesami psychicznymi 

– przeważnie z zakresu percepcji zjawisk estetycznych, jakie tworzą zjawisko świadomości 

plastycznej. A zatem posiada już obiektywną i racjonalną wiedzę w niezbędnej ilości, jaka 

pozwala mu kontrolować procesy twórcze, - w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, sztuki 

użytkowej, przez niego inicjowane oraz kreowane. Jednocześnie uczeń zdolny plastycznie 

musi być obdarzony „nadwrażliwością” manualną, bez której niemożliwymi jest 

materializowanie pomysłów i projektów artystycznych w dziedzinie sztuk plastycznych. 

Bardzo często zdolności praktyczne, jakie przeważnie nazywamy zdolnościami manualnymi, 

występują w oderwaniu podświadomości plastycznej, co, paradoksalnie, wcale nie przekreśla, 

względnie też nie pomniejsza skali uzdolnień plastycznych takiego uczucia. Wyznacznikami 

plastycznych uzdolnień ucznia są też takie walory jego osobowości jak pracowitość, czasami 

przesada, wytrwałość – rozwinięte pierwiastki wolitatywne, systematyczność, 

bezkompromisowość, autokrytycyzm, optymizm. 

 

Cele programu 

 1. Indywidualizacja jednostkowego procesu autodydaktycznego ucznia zdolnego oraz 

indywidualizacja procesu nauczania stymulująca rozwój ucznia, skorelowana z programem 

rozwoju plastycznego ucznia zdolnego. 

 2. Podtrzymywanie zainteresowań, a także ich należyte krystalizowanie i przekładanie 

nowych argumentów, wzmacniających motywację do coraz bardziej intensywnej pracy. 

3. Kształtowanie osobowości artystycznej, wzmacnianie wiary w siebie oraz nauczanie 

umiejętności przezwyciężania kryzysów.  

4. Praca z uczniem zdolnym skorelowana jako korelacja jego aktualnej sytuacji życiowej z 

jego decyzjami przyszłościowymi (na przykład: uczeń bardzo zdolny plastycznie, ale nie 

zamierza podejmować studiów artystycznych – dlatego uzyskuje możność koncentrowania się 

na ogólnokształcących przedmiotach maturalnych, co jednak nie może łączyć się z 

obniżeniem poziomu jego pracy na zajęciach z przedmiotów artystycznych.  

 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM:  

Oprócz specyficznego dla poszczególnych przedmiotów podejścia do pracy z uczniem 

zdolnym wymienić należy kilka istotnych punktów o ogólnym charakterze:  

1. Zidentyfikowanie ucznia zdolnego przez nauczyciela, rozpoznanie rodzaju uzdolnień i 

zainteresowań ucznia.  

2. Indywidualizacja i opieka nad uczniem w czasie procesu dydaktycznego.  

3. Wzbogacenie lekcji o środki dydaktyczne, które będą odpowiadać zainteresowaniom i 

poziomowi rozwoju intelektualnego i/lub artystycznego ucznia.  

4. Różnicowanie zadań i prac.  

5. Nagradzanie.  

6. Stosowanie odpowiednich metod nauczania.  

7. Stawianie uczniom zdolnym możliwości uczestnictwa w konkursach (lokalnych, 

ogólnopolskich, międzynarodowych), warsztatach, plenerach (ogólnopolskich, 

międzynarodowych, krajowych i zagranicznych).  
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8. Informowanie uczniów zdolnych o możliwościach uzyskania stypendiów oraz pomoc w 

staraniach o przyznanie takich stypendiów, systematyczne monitorowanie i typowanie 

uczniów zdolnych do konkretnych stypendiów artystycznych i naukowych.  

9. Wszechstronna informacja o uczelniach artystycznych w Polsce i zagranicą oraz o 

warunkach przyjęcia, a także o warunkach studiów w tych uczelniach. Współpraca z 

wykładowcami wyższych uczelni, organizowanie spotkań tych wykładowców z uczniami, 

zapraszanie wykładowców wyższych uczelni do udziału w pracach komisji konkursowych 

oraz komisji egzaminów dyplomowych. 

 

 

KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW 

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z przedmiotów: rysunek i 

malarstwo, rzeźba, podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne, podstawy 

projektowania, specjalizacje może być dodatkowo zwiększony nie więcej niż 5 godzin w 

cyklu kształcenia, jeżeli uczeń: Otrzymał ocenę minimum dobrą z danego przedmiotu w 

semestrze poprzedzającym Został wytypowany przez nauczyciela prowadzącego i przeszedł 

pomyślnie przegląd prac z danego przedmiotu. W szczególnych sytuacjach Dyrektor Szkoły 

może wyrazić zgodę na uczestnictwo w ww. zajęciach ucznia niespełniającego powyższych 

kryteriów 

 

 

 

UCZEŃ ZDOLNY NA LEKCJACH RZEŹBY ( ZAGADNIENIA 

DO WYBORU) : 

 
 

OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU 

Celem nauczania przedmiotu rzeźba jest kształcenie umiejętności tworzenia form 

trójwymiarowych i organizowania przestrzeni. Uczeń, poprzez działania warsztatowe  

i twórcze, poznaje materiały rzeźbiarskie i rozwija wyobraźnię przestrzenną. Kształtuje swoją 

wrażliwość i poczucie estetyki. Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu, obok rysunku i 

malarstwa, są najbardziej istotne w kształceniu ogólnym w zawodzie plastyka. Uczeń - 

poprzez działania praktyczne - zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rzeźby. Po 

zakończeniu edukacji może podjąć pracę zawodową lub naukę na poziomie akademickim. 

Niniejszy program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Program został podzielony na dwie zasadnicze części. 

-W pierwszej części zostały sformułowane cele kształcenia, omówione warunki i sposoby 

realizacji (w tym podstawowe metody i formy kształcenia w zakresie przedmiotu oraz 

wskazówki metodyczne). W tej części omówiono też wymagania i kryteria oceny w ramach 

przedmiotowego systemu oceniania. 

- W drugiej części przedstawione zostały treści kształcenia z podziałem na: materiał 

nauczania oraz opis osiągnięć uczniów w porządku określonym przez podstawę 

programową z podziałem na: wiadomości z zakresu snycerstwa, działania warsztatowe oraz 

interpretację natury i jej kreowanie. Dodatkowo uwzględniono ćwiczenia rozwijające 

wyobraźnię. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

- Wiadomości z zakresu rzeźby 

Uczeń rozpoznaje materiały i techniki rzeźbiarskie; umiejętnie posługuje się słownictwem 
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związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w rzeźbie; właściwie dobiera 

i stosuje narzędzia rzeźbiarskie do określonej techniki. 

-Działania warsztatowe 

Uczeń buduje formę rzeźbiarską przestrzenną i półprzestrzenną ; organizuje warsztat pracy i 

planuje 

proces tworzenia w tej dziedzinie; łączy i wykorzystuje rożne techniki i materiały 

rzeźbiarskie; obierając właściwą technikę do koncepcji rzeźby. 

- Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; kreuje formę przestrzenną z wyobraźni, 

umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

- Wiadomości z zakresu rzeźby 

Uczeń: 

- rozróżnia materiały rzeźbiarskie: glina, glina ceramiczna, plastelina, gips, wosk, drewno, 

kamień, metal i inne materiały ogólnodostępne; 

- definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu technik rzeźbiarskich i 

języka dziedziny, jak: 

a) modelowanie, odlew, negatyw, pozytyw, forma tracona, konstrukcja, patyna, wypał 

ceramiczny, itp., 

b) bryła, konstrukcja, kompozycja, statyka, dynamika, forma, faktura, ciężar, kierunki, kolor, 

wzajemne oddziaływanie i współgranie środków itp. 

- Działania warsztatowe 

Uczeń: 

- stosuje różnorodne techniki rzeźbiarskie: modelowanie bezpośrednie w zadanym materiale, 

formowanie metodą ceramiczną, odlew gipsowy, wykorzystuje technikę modelowania w 

formie negatywowej, stosuje w realizacjach nowe technologie i materiały; 

- realizuje rzeźbę w rożnych materiałach, np. w drewnie i w kamieniu przy użyciu 

odpowiednich narzędzi; wykonuje drobne odlewy w metalu; 

- buduje formy trójwymiarowe i konstrukcje nośne pod te formy; 

- łączy elementy liternicze i rzeźbiarskie w projektach medalierskich; 

- buduje płaskorzeźby wraz z odpowiednimi konstrukcjami nośnymi; 

- dobiera odpowiednie materiały i techniki podczas realizacji rzeźbiarskich; 

- zabezpiecza materiały, z których wykonuje pracę; 

-przeprowadza proces twórczy od koncepcji do realizacji. 

- Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń: 

-wykonuje studium głowy ludzkiej z modela w skali zbliżonej do naturalnej; 

- samodzielnie buduje kompozycję przestrzenną na zadany temat; 

- realizuje tematy abstrakcyjne(koncepcyjne) poszukując, projektując i wykonując formę 

przestrzenną; 

- buduje logiczną i spójną wypowiedź na temat podjętych rozwiązań; 

- samodzielnie realizuje kompozycję figuralną w oparciu o rzeźbiarskie szkice postaci; 

-  organizuje zastaną przestrzeń w projektach architektoniczno-rzeźbiarskich. 

 

 

WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI ORAZ WSKAZÓWKI 

METODYCZNE 

 

Rzeźba zawsze cieszyła się w szkołach plastycznych dużym zainteresowaniem uczniów. 
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Duża liczba absolwentów pragnie studiować ten kierunek na wyższych uczelniach. Program 

ten sprzyja rozwojowi uczniów zainteresowanych rzeźbą mogą. Nauczanie odbywa się w 

poszerzonym zakresie tematycznym. 

Najważniejszym zadaniem nauczania rzeźby jest przekazanie uczniowi wiedzy i 

umiejętności umożliwiających samodzielne i twórcze posługiwanie się nimi we własnej pracy 

twórczej, aby mógł przejść drogę od pomysłu do realizacji, stosując zasadę autokorekty. 

Rzeźba wspomaga także wiedzę uczniów z zakresu kompozycji przestrzennej, 

wykorzystywaną w nauce innych specjalizacji. 

Każde ćwiczenie plastyczne musi poprzedzać komentarz i wprowadzenie ucznia w zadanie. 

W komentarzu nauczyciel przekazuje podstawowe informacje dotyczące inspiracji, formy, 

treści, terminologii, techniki i technologii, a także czasu realizacji ćwiczenia. 

 

METODY ORAZ FORMY DZIAŁAŃ 

- Komentarz teoretyczny (mini-wykład). 

Komentarz poprzedza każde działanie plastyczne ucznia, wprowadza w nowe zagadnienia, 

przybliża problemy związane z formą dzieła oraz techniką i technologią wykonania. Uczeń 

zapoznaje się z podstawowymi terminami plastycznymi, technicznymi i technologicznymi, 

związanymi z konkretnym ćwiczeniem. 

-Realizacje warsztatowe. 

Stanowią one podstawową formę działań. Dzielą się na fazę wstępną – szkice rysunkowe 

lub w materiale, realizację wybranego projektu w drewnie, wykończenie i opracowanie 

ostateczne dzieła. W ramach realizacji warsztatowych pojawiają się następujące formy: 

– szkice rysunkowe (ćwiczenie, w którym rysunki - projekty poprzedzają modelowanie formy 

przestrzennej lub reliefu), 

– studium natury, które jest ćwiczeniem opartym na obserwacji z natury, 

– ćwiczenia twórcze oparte na obserwacji natury (formy i zjawiska, zaczerpnięte z natury są 

twórczo przekształcane przez ucznia), 

– ćwiczenia twórcze z wyobraźni (ćwiczenia, w których uczeń twórczo wykorzystuje 

wyobraźnie, a punktem wyjścia nie muszą być elementy z natury). 

– ćwiczenia twórcze wzbogacone o zagadnienia techniczne i technologiczne (ćwiczenia w 

których poza elementami artystycznymi, wymagana jest właściwe rozwiązanie 

konstrukcyjne stosownie do użytego materiału) 

- Korekta indywidualna i zbiorowa. 

Uczeń wykonuje zadanie pod opieką nauczyciela. W trakcie zajęć nauczyciel podchodząc 

do każdej osoby przeprowadza indywidualną rozmowę na problematyki konkretnego 

zadania oraz zastosowania zarówno indywidualnych środków wyrazu, jak i techniki 

wykonawczej. Nauczyciel na danym etapie zaawansowania pracy udziela praktycznych rad 

dotyczących warsztatu pracy i użytych środków plastycznych. Wnioski z otrzymanej 

korekty prac mają posłużyć do dalszej realizacji ćwiczenia, a więc realizacji założonych 

przez niego celów ćwiczenia. Ponadto mogą one zainspirować ucznia do własnych 

poszukiwać. Uwagi kierowane do ucznia uwzględniają jego indywidualne zdolności 

plastyczne, techniczne i manualne. Uzupełnieniem korekty indywidualnej mogą być korekty 

zbiorowe, które polegają na omawianiu prac uczniów na szerszym forum, np. grupy. 

- Analiza przykładów prac plastycznych. 

Analiza jest istotnym elementem zajęć praktycznych. Przed realizacją zadania, w trakcie lub 

po jego skończeniu nauczyciel przedstawia przykłady najlepszych prac uczniów, a także 

reprodukcje profesjonalnych twórców. Dzięki zastosowaniu tej organizacji zajęć uczniowie 

są zaznajomieni problematyką realizowanego zadania. Dodatkowo uczą się oceniać pracę 

pod względem merytorycznym, warsztatowym i estetycznym. 

- Prace domowe. 
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Ćwiczenia realizowane w ramach zajęć praktycznych wymagają także wykonywania prac 

domowych. Dotyczy to zarówno zadań z wyobraźni jak i z natury. Prace domowe zadawane 

przez nauczyciela stanowią najczęściej formę przygotowania się do zadania realizowanego 

na lekcji, jego wstępnej koncepcji, rysunków i modeli. 

-Prezentacja prac własnych. 

Istotną formą edukacyjną pracowni jest przygotowywanie uczniów do prezentacji własnych 

prac, począwszy od wystaw na forum pracowni, następnie w ramach całej szkoły aż do 

wystaw organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Udział w rożnych formach 

prezentacji przygotowuje uczniów do uczestniczenia w życiu artystycznym. 

– wystawy całej grupy lub klasy, 

– wystawy zbiorowe kilku wybranych uczestników (np. najbardziej aktywnych), 

– wystawy indywidualne ucznia. 

-Przeglądy prac. 

Na zakończenie każdego ćwiczenia warsztatowego odbywają się przegląd wszystkich prac, 

wykonanych w ramach danej problematyki oraz wspólne omówienie zadań, wymiana 

poglądów i wspólna ocena poszczególnych prac. Dzięki temu można dokonać oceny prac i 

dorobku pracowni. 

-Konkursy przedmiotowe i plastyczne. 

Udział w konkursach przedmiotowych z zakresu snycerstwa, rzeźby w drewnie jest 

ważnym elementem kształcenia i wychowania. Uczniowie powinni być zachęcani, 

motywowani i inspirowani do udziału w takich formach aktywności artystycznej. Tego 

typu rywalizacja przygotowuje ich zarówno do przeżywania sukcesów, jak i porażek, co 

jest stałym elementem życia. 

-Dokumentowanie własnych osiągnięć artystycznych. 

Uczniowie powinni reprodukować i archiwizować w formie cyfrowej lub analogowej 

własne prace zrealizowane w ramach zajęć. Wydarzenia artystyczne, związane z 

funkcjonowaniem pracowni powinny być także dokumentowane w szkole. 

TECHNIKI STOSOWANE NA RZEŹBIE 

Rzeźba pełna - przedstawienie przestrzenne, wolnostojące, przeznaczone do oglądania ze 

wszystkich stron. 

• Glina bez konstrukcji nośnej – metoda dodawania i odejmowania. 

• Glina z zastosowaniem konstrukcji nośnej – metoda dodawania i odejmowania. 

• Glina – modelowanie metodą ceramiczną. 

• Plastelina. 

• Gips – odlew forma tracona. 

• Papier-mache. 

• Recycling 

• Techniki mieszane. 

Relief - przedstawienie skomponowane łącznie z tłem, wydobyte z płaszczyzny i 

przeznaczone 

do oglądania wyłącznie od frontu. Relief wklęsły, płaski i wypukły. 

• Glina – metoda dodawania i odejmowania. 

• Plastelina. 

• Gips. 

• Papier-mache. 

• Recycling. 

• Techniki mieszane. 

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW 

Jeżeli w trakcie realizacji programu okaże się, że któryś z uczniów posiada orzeczenie 

lekarskie lub psychologiczne – warunki i sposoby realizacji programu będą dostosowane do 
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orzeczenia, łącznie z czasową rezygnacją z wszystkich bądź określonych wymagań. 

WYMAGANIA BAZOWE 

Niezbędne wymagania bazowe do realizacji przedmiotu rzeźba, to pracownie rzeźbiarskie 

wyposażone w: 

• Kawalety 

 

 

UCZEŃ ZDOLNY NA LEKCJACH  PROJEKTOWANIA 

GRAFICZNEGO (ZAGADNIENIA DO WYBORU) 

 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne:  

 

1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego  

 

Uczeń poznaje podstawowe pojęcia oraz materiały i techniki z zakresu projektowania 

graficznego; właściwie posługuje się terminami z zakresu technik graficznych, materiałów i 

środków artystycznych.  

 

2. Działania warsztatowe  

 

Uczeń projektuje, wykonuje lub przygotowuje do realizacji przekaz  

wizualny, wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie.  

 

3. Interpretacja i kreacja w projektowaniu graficznym  

Uczeń analizuje zagadnienie projektowe, interpretuje i formułuje wypowiedź oraz umiejętnie 

transformuje idee na język plastyczny.  

 

 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe:  

 

1. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego  

 

Uczeń:  

- rozróżnia rodzaje kompozycji plastycznej;  

- definiuje pojęcia i terminy z dziedziny liternictwa i typografii;  

- zna zagadnienia z historii projektowania graficznego;  

- właściwie dobiera narzędzia i programy graficzne do realizowanych projektów.  

 

2. Działania warsztatowe  

 

Uczeń:  

- planuje etapy pracy projektowej od szkiców koncepcyjnych do realizacji;  

- stosuje w pracy projektowej tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie;  

- projektuje różnorodne formy graficzne np. znak graficzny, elementy identyfikacji wizualnej, 

plakat, formy wydawnicze itp.;  

- świadomie wykorzystuje środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego;  

- dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych, użytkowych oraz jakości technicznej 

zrealizowanego projektu graficznego;  
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- profesjonalnie dokumentuje i archiwizuje prace;  

- prezentuje efekty swojej pracy, przedstawia zastosowane nowe technologie, pokonuje 

bariery kulturowe i językowe.  

 

3. Interpretacja i kreacja w procesie projektowania graficznego  

 

Uczeń:  

- świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego;  

- inspiruje się otaczającą rzeczywistością i transponuje emocje i wrażenia na język plastyki;  

- wykorzystuje różnorodne technologie i podejmuje próby eksperymentowania w ich zakresie;  

- transformuje pojęcia i idee na język plastyczny;  

- dokonuje oceny wartości artystycznych własnych dokonań twórczych. 

 

 

 

UCZEŃ ZDOLNY NA LEKCJACH MALARSTWA( 

ZAGADNIEIA DO WYBORU) 
 

 

Podstawa programowa przedmiotu: rysunek i malarstwo: 

Rozporządzenie MKiDN z dn. 2014.07.02. 

/Dz.UST.RP Warszawa z dn. 2014.08.06 poz.1039/ 

 

CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA: 

1. 1.Kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi w oparciu o ogólnoludzkie wartości 

moralne, etyczne i estetyczne zawarte w postawie artystów i ich dziełach. 

2. Systematyczne ukazywanie kultury i tradycji jako podstawy ciągłości sztuki światowej 

i narodowej oraz czynnika ich twórczych przemian. 

3. Rozbudzanie twórczej refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości 

estetycznych, etycznych i materialnych. 

4. Wyposażenie uczniów w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe rysunku 

 i malarstwa. 

5. Wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury. 

6. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów poprzez  własną 

aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki. 

7. Pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, 

zainteresowań i zamiłowań w tworzeniu szeroko pojętych kultury plastycznej. 

8. Kształtowanie umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego 

korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Postrzeganie dzieła sztuki w szerokim związku powiązań z życiem wewnętrznym oraz 

społecznym człowieka. 

2. Dokonanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne łączenie ich  

w proces tworzenia. 

3. Świadome posługiwanie się środkami plastycznymi, opanowanie  warsztatu z zakresu 

rysunku i malarstwa. 
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4. Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie swoich doznań przeżyć, poglądów 

językiem malarskim. 

5. Profesjonalne prezentowanie własnych dokonań twórczych i ich dokumentowanie. 

TREŚCI NAUCZANIA: 

1. Wszelaka wypowiedź na płaszczyźnie. 

2. Struktura i logika rysunku i obrazu. 

3. Środki wyrazu plastycznego. 

4. Perspektywa, przestrzeń. 

5. Obserwacja natury. 

6. Ekspresja wypowiedzi. 

7. Percepcja wizualna otaczającego świata. 

8. Związki dzieła sztuki z człowiekiem. 

TEMATYKA: 

1. Kompozycja na płaszczyźnie: otwarta, zamknięta, dynamiczna, statyczna, 

diagonalna, pasowa, wertykalna 

2. Studium z natury: proporcje, charakter modela, ruch. 

3.  Temperatura barwy i jej nasycenie. 

4.  Linia: secesyjna, obrysowa, ekspresyjna, miękka, przerywana. 

5. Plama: rytmiczna, płaska, otwarta, zamknięta, miękka z konturem. 

6.  Światłocień: miękki, ekspresyjny, wibrujący, barokowy 

7. Walor w rysunku i malarstwie. 

8. Przestrzeń w rysunku i malarstwie. 

9. Analiza i synteza formy. 

10.  Interpretacja jako forma ekspresji. 

 

PROCEDURY I OSIĄGANIE CELÓW: 

1. Studium martwej natury: rysunkowe i malarskie 

2. Studium postaci ludzkiej 

3. Studium pejzażu 

4. Lekcje z technologii: wytwarzanie węgla rysunkowego, sporządzanie krosna 

malarskiego, wody klejowej, gruntu malarskiego (chudy, tłusty), spoiwa 

malarskiego itp. 

5. Pokaz i omawianie dzieł dawnych mistrzów 

6. Wyjścia do muzeów i galerii. 

7. Omawianie własnej twórczości i tworzenie z niej wystaw i kolekcji 

8. Znajdowanie korelacji między zagadnieniami  różnych przedmiotów 

plastycznych. 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 

9. Świadomie posługując się warsztatem twórczym kreować rysunek lub obraz w 

oparciu o inspirację z natury, wyobraźnię. 

10. Profesjonalnie zorganizować swój warsztat twórczy, także pokaz dokonań i 

przemyśleń oraz udokumentować je, dbać o własny rozwój artystyczny. 
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11. Uczestniczyć w życiu twórczym środowiska stosując zasady i normy moralne i 

etyczne, przedstawia, formułuje i interpretuje pojęcia i idee w zakresie rysunku 

i malarstwa. 

12. Indywidualnie dokonuje oceny wartości artystycznych i estetycznych dzieł 

sztuki. 

 

 
 


