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Temat lekcji 

 
Liczba godzin  

 

 
Środki 

dydaktyczne 

 
Treści nauczania 

Planowane osiągnięcia uczniów 
 

Po zakończonej lekcji uczeń: 

Wymagania 
ogólne 

i 
szczegółowe 

podstawy 
programowej 

 Wymagania podstawowe Wymagania 
ponadpodstawowe 

 

Kontrast 2 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenie 1 lub 2, 
na stronie 10. 
Pozostałe dwa 
ćwiczenia do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 8–10. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranym 
ćwiczeniu ze 
strony 10 
podręcznika. 

• pojęcie kontrast 
w sztuce, 
• kontrasty w sztuce, 
czyli kontrast: linii, 
wielkości, waloru, 
kształtu, faktury, 
• kontrast barw 

• wyjaśnia pojęcie kontrast 
w sztuce, 
• wymienia kontrasty 
w sztuce, czyli kontrast: linii, 
wielkości, waloru, barwy, 
kształtu, faktury, 
• wskazuje pary barw 
kontrastowych. 

• uważnie ogląda reprodukcje 
dzieł sztuki zamieszczone 
w podręczniku i wskazuje 
różnorodne kontrasty, 
• omawia wybrane reprodukcje 
dzieł sztuki, biorąc pod uwagę 
różne kontrasty, 
• twórczo i starannie realizuje 
własną pracę plastyczną, 
stosując kontrasty. 

I.5 
II.1 
II.6 

 

Kompozycja 2 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenie 2  
z podręcznika. 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 11–13. 
Film edukacyjny 
Układy i formy, 
czyli o kompo- 

• pojęcie kompozycja, 
• kompozycja w naturze,  
• kompozycje tworzone 
przez człowieka 

• wyjaśnia, czym jest 
kompozycja, 
• rozróżnia w otoczeniu 
kompozycje stworzone przez 
naturę i te stworzone przez 
człowieka, 
• tworzy różnorodne 

• uważnie ogląda film 
i reprodukcje dzieł sztuki 
zamieszczone w podręczniku, 
wyraża własne odczucia 
i emocje, 
• omawia wybrane reprodukcje 
dzieł sztuki, biorąc pod uwagę 

I.2 
I.6 
II.1 
II.2 
II.6 
II.7 



Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 13 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

zycji plastycznej, 
multiteka 
wyd. OPERON. 
Uczniowie 
przynoszą na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w ćwiczeniu 2 
ze strony 13 
podręcznika. 

kompozycje, np. nakrycie 
i dekorację stołu. 

różne rodzaje kompozycji, 
• w twórczy sposób stosuje 
różnorodne kompozycje we 
własnych działaniach 
plastycznych, 
• korzysta z przekazów 
medialnych oraz stosuje ich 
wytwory w swojej działalności: 
wykonuje fotografie różnych 
rodzajów kompozycji 
i aktywnie uczestniczy w ich 
omawianiu. 

Kompozycja 
zamknięta 
i otwarta 

3 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
2 godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 17 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 5, wyd. 
OPERON, 
strony 13–17. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 28 
podręcznika. 

• pojęcia: kompozycja 
otwarta, kompozycja 
zamknięta 

• rozpoznaje w otoczeniu i w 
dziełach sztuki kompozycję 
otwartą i zamkniętą, 
• wykorzystuje wiedzę 
o kompozycjach zamkniętej 
i otwartej, tworząc własne 
prace plastyczne. 

• uważnie ogląda reprodukcje 
dzieł sztuki i zdjęcia 
zamieszczone w podręczniku, 
odnajduje na nich kompozycje 
otwarte i zamknięte i je 
omawia, 
• tworzy prace plastyczne 
z wyobraźni, stosując 
kompozycje otwarte 
i zamknięte, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowaną w niej 
kompozycję, 
• wykorzystuje narzędzia 
komputerowych programów 
graficznych do tworzenia 
własnych prac plastycznych. 

I.2 
I.6 
II.1 
II.2 
II.6 
II.7 

Kompozycja statyczna 
i dynamiczna 

2 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
w tym wykonanie 
ćwiczenia 1, 
1 godzina zajęć 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 18–22. 
Każdy uczeń 
przynosi na 

• pojęcia: kompozycja 
statyczna, kompozycja 
dynamiczna 

• rozpoznaje w otoczeniu i w 
dziełach sztuki kompozycję 
statyczną i dynamiczną, 
• wykorzystuje wiedzę 
o kompozycjach statycznej 
i dynamicznej, tworząc 

• uważnie ogląda reprodukcje 
dzieł sztuki i zdjęcia 
zamieszczone w podręczniku, 
odnajduje na nich kompozycje 
statyczne i dynamiczne i je 
omawia, 

I.2 
I.6 
II.1 
II.2 
II.6 
II.7 



warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 22 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 22 
podręcznika. 

własne prace plastyczne. • tworzy prace plastyczne 
z wyobraźni, twórczo stosując 
kompozycje statyczne 
i dynamiczne, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowaną w niej 
kompozycję, 
• wykorzystuje narzędzia 
komputerowych programów 
graficznych do tworzenia 
własnych prac plastycznych. 

Kompozycja 
rytmiczna 

i symetryczna 

3 
1 godzina: lekcja  
z podręcznikiem,  
2 godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 27 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 5, wyd. 
OPERON, 
strony 23–27. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 27 
podręcznika. 

• pojęcia: kompozycja 
rytmiczna, kompozycja 
symetryczna 

• rozpoznaje w otoczeniu i w 
dziełach sztuki kompozycje 
rytmiczne i symetryczne, 
• wykorzystuje wiedzę 
o kompozycjach rytmicznej  
i symetrycznej, tworząc 
własne prace plastyczne. 

• uważnie ogląda reprodukcje 
dzieł sztuki i zdjęcia 
zamieszczone w podręczniku, 
odnajduje na nich kompozycje 
rytmiczne i symetryczne i je 
omawia, 
• tworzy prace plastyczne 
z wyobraźni, twórczo stosując 
kompozycje rytmiczne 
i symetryczne, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowaną w niej 
kompozycję, 
• wykorzystuje narzędzia 
komputerowych programów 
graficznych do tworzenia 
własnych prac. 

I.2 
I.6 
II.1 
II.2 
II.6 
II.7 

Bryła 2 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
stron 29–33. 
Każdy uczeń 
przynosi na 

• pojęcie bryła • wyjaśnia pojęcie bryła, 
• odnajduje bryły w swoim 
otoczeniu, na reprodukcjach 
dzieł sztuki, zdjęciach 
przedmiotów użytkowych 
i natury zamieszczonych 

• uważnie ogląda reprodukcje 
przestrzennych dzieł sztuki 
zamieszczone w podręczniku 
i wyraża własne odczucia na ich 
temat, 
• twórczo i starannie realizuje 

I.1 
I.5 
II.1 
II.2 
II.3 



z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 33 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 33 
podręcznika. 

w podręczniku, 
• wykorzystuje wiedzę na 
temat bryły, tworząc własne 
prace plastyczne. 

własne prace plastyczne, 
wykorzystując wiedzę na temat 
bryły, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
wiedzę na temat bryły i jej roli 
w sztuce, 
• wykorzystuje narzędzia 
komputerowych programów 
graficznych do tworzenia 
własnych prac. 

Światłocień 3 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
w tym realizacja 
ćwiczenia 1, 
2 godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia  
z podręcznika lub 
do wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika 
ze strony 37 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 34–37. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 37 
podręcznika. 

• pojęcie światłocień • wyjaśnia pojęcie 
światłocień,  
• wskazuje światłocień na 
reprodukcjach dzieł sztuki 
zamieszczonych 
w podręczniku, 
• wyjaśnia rolę światłocienia 
w dziele sztuki, 
• wykorzystuje wiedzę na 
temat światłocienia, tworząc 
własne prace plastyczne. 

• uważnie ogląda reprodukcje 
dzieł sztuki zamieszczone 
w podręczniku i wyraża własne 
odczucia i emocje na ich temat,  
• twórczo i starannie realizuje 
własne prace plastyczne, 
wykorzystując wiedzę na temat 
światłocienia, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowany w niej 
światłocień, 
• wykorzystuje narzędzia 
komputerowych programów 
graficznych do tworzenia 
własnych prac. 

I.1 
I.5 
II.1 
II.2 
II.3 

Sztuka ludowa 2 
1 godzina: lekcja  
z podręcznikiem, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON 
strony 39–42. 
Film edukacyjny 
Polska sztuka 
ludowa, 
multiteka 

• pojęcie mała ojczyzna, 
• tradycyjne stroje 
ludowe w różnych 
regionach Polski, 
• inspiracje dla dzieł 
sztuki ludowej 

• wyjaśnia pojęcie mała 
ojczyzna, 
• odczytuje na mapie 
tradycyjne regiony Polski 
i opisuje stroje ludowe, 
• wskazuje inspiracje dla 
dzieł sztuki ludowej, 
• wykonuje różnorodne 

• uważnie ogląda film i zdjęcia 
sztuki ludowej zamieszczone 
w podręczniku, wyraża własne 
odczucia i emocje na ich temat, 
• twórczo i starannie realizuje 
własne prace plastyczne 
inspirowane sztuką ludową, 
• omawia własną pracę 

I.1 
II.1 
II.2 
III.1 
III.2 
III.3 



ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 42 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

wyd. OPERON. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 42 
podręcznika. 

prace plastyczne 
inspirowane polską sztuką 
ludową. 

plastyczną, wskazując 
zastosowane w niej inspiracje 
sztuką ludową. 

Rękodzieło ludowe 2 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 47 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 43–47. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 47 
podręcznika. 

• pojęcia: rękodzieło 
ludowe, rzemiosło 
artystyczne, wycinanka, 
haft, wikliniarstwo, 
garncarstwo, styl 
podhalański 

• rozróżnia dzieła rękodzieła 
ludowego od rzemiosła 
artystycznego, 
• rozróżnia haft od 
wycinanki, 
• wskazuje wyroby 
wikliniarskie i garncarskie, 
• rozpoznaje i wskazuje 
cechy charakterystyczne 
stylu podhalańskiego. 

• wyjaśnia, na czym polega 
różnica pomiędzy dziełami 
rękodzieła ludowego a 
wytworami rzemiosła 
artystycznego, 
• uważnie ogląda zdjęcia 
rękodzieła ludowego 
i rzemiosła artystycznego 
zamieszczone w podręczniku 
i wyraża własne opinie na ich 
temat,  
• twórczo i starannie realizuje 
własne prace plastyczne, 
wykorzystując wiedzę na temat 
rękodzieła ludowego 
i rzemiosła artystycznego, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowane w niej motywy 
sztuki ludowej. 

I.1 
II.1 
II.2 
III.1 
III.2 
III.3 

Rzeźba, malarstwo, 
budownictwo ludowe 

2 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem 
lub wizyta w izbie 
regionalnej, 
muzeum 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 48–51. 
Każdy uczeń 
przynosi na 

• miejsca gromadzenia 
zbiorów sztuki ludowej, 
• pojęcie etnografia, 
• inspiracje sztuką 
ludową 

• wymienia miejsca 
gromadzenia zbiorów sztuki 
ludowej, 
• rozpoznaje zabytki 
budownictwa ludowego, 
• wyjaśnia pojęcie 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
sztuka ludowa inspiruje 
współczesny design, 
• uważnie ogląda reprodukcje 
dzieł sztuki zamieszczone 
w podręczniku i wyraża własne 

I.1 
II.1 
II.2 
III.1 
III.2 
III.3 



etnograficznym, 
skansenie lub 
u twórcy 
ludowego, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia  
z podręcznika ze 
strony 51 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 51 
podręcznika. 

etnografia, 
• odnajduje inspiracje sztuką 
ludową na reprodukcjach 
dzieł sztuki zamieszczonych 
w podręczniku, 
• wykorzystuje wiedzę 
o sztuce ludowej, tworząc 
własne prace plastyczne 
w różnorodnych technikach. 

opinie dotyczące rzeźby, 
malarstwa i budownictwa 
ludowego,  
• twórczo i starannie realizuje 
własne prace plastyczne, 
wykorzystując informacje na 
temat rzeźby, malarstwa 
i budownictwa ludowego, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, wskazując 
inspiracje sztuką ludową. 

Kultury świata 4 
1 godzina: lekcja 
z podręcznikiem, 
3 godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia  
z podręcznika ze 
strony 60 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 54–60. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 60 
podręcznika. 

• pojęcie rdzenna 
ludność danego obszaru, 
• kultury: arabsko- 
-muzułmańska, krajów 
Azji, Indian, Aborygenów 

• wyjaśnia pojęcie rdzenna 
ludność danego obszaru, 
• charakteryzuje dzieła 
z poszczególnych miejsc na 
świecie na podstawie 
reprodukcji i zdjęć 
zamieszczonych 
w podręczniku (kultura 
arabsko-muzułmańska, 
krajów Azji, Indian, 
Aborygenów), 
• wykorzystuje wiedzę na 
temat poszczególnych kultur 
świata, tworząc własne 
prace plastyczne 
w różnorodnych technikach. 

• uważnie ogląda reprodukcje 
dzieł zamieszczone 
w podręczniku i wyraża własne 
odczucia i opinie dotyczące 
dzieł reprezentujących różne 
kultury, 
• twórczo i starannie realizuje 
własne prace plastyczne, 
wykorzystując wiedzę 
o kulturach świata, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, wskazując 
inspiracje poszczególnymi 
kulturami świata. 

II.1 
II.2 
II.3 
III.5 

 

Teatr 2 
1 godzina: lekcja  
z podręcznikiem, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 61–65. 
Każdy uczeń 

• pojęcia: 
przedstawienie 
teatralne, reżyser, aktor, 
scenograf, kompozytor, 
choreograf, rekwizyt, 

• wskazuje, jakie dziedziny 
sztuki łączą się 
w przedstawieniu 
teatralnym, 
• wymienia specjalności 

• uważnie ogląda zdjęcia 
zamieszczone w podręczniku 
i wyraża własne odczucia 
i opinie dotyczące teatru, 
• twórczo i starannie realizuje 

II.1 
II.2 
II.3 
II.5 



ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia 
z podręcznika ze 
strony 65 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 65 
z podręcznika. 

teatr lalkowy, kukiełka, 
marionetka, pacynka, 
• Grecja jako kolebka 
teatru europejskiego 

osób przygotowujących 
spektakl teatralny, 
• wskazuje, gdzie powstał 
teatr europejski, 
• wymienia rodzaje lalek 
teatralnych, 
• wykorzystuje wiedzę na 
temat teatru, tworząc 
własne prace plastyczne. 

własne prace plastyczne, 
wykorzystując wiedzę na temat 
teatru, 
• korzysta z przekazów 
medialnych oraz stosuje ich 
wytwory w swojej działalności: 
wykonuje fotografie teatru 
cieni i aktywnie uczestniczy w 
ich omówieniu. 

Litera 3 
1 godzina: lekcja  
z podręcznikiem, 
2 godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 
z podręcznika do 
wyboru. Pozostałe 
ćwiczenia  
z podręcznika ze 
strony 69 do 
wykonania przez 
chętnych uczniów 
w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 5, 
wyd. OPERON, 
strony 65–69. 
Film edukacyjny 
Sztuka plakatu, 
multiteka 
wyd. OPERON. 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane 
w wybranych 
ćwiczeniach ze 
strony 69 
podręcznika. 

• pojęcia: litera, alfabet, 
alfabet łaciński, 
kaligrafia, inicjał, edytor 
tekstu 

• wyjaśnia pojęcia: litera, 
alfabet, kaligrafia, inicjał, 
edytor tekstu, 
• wskazuje, kiedy powstał 
alfabet łaciński, 
• wykorzystuje wiedzę na 
temat litery i plakatu, 
tworząc własne prace 
plastyczne. 

• uważnie ogląda film i zdjęcia 
zamieszczone w podręczniku i 
wyraża własne odczucia 
i opinie dotyczące sztuki 
plakatu i liternictwa, 
• twórczo i starannie realizuje 
własne prace plastyczne, 
wykorzystując wiedzę na temat 
liternictwa, 
• wykorzystuje narzędzia 
komputerowych programów 
graficznych do tworzenia 
własnych prac plastycznych. 

II.2 
II.4 
II.6 

 

 

 

 

 



PLAN DYDAKTYCZNY  

 
PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI W KLASIE 6 

 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2017 

 

Temat lekcji Liczba 
godzin 

 

Wymagania 
ogólne i 

szczegółowe 
podstawy 

programowej 

Treści nauczania 
 

Planowane osiągnięcia uczniów 
 

Po zakończonej lekcji uczeń: 
 

Propozycje metod nauczania  Propozycje środków dydaktycznych 

1.Jak pokazać 
przestrzeń na 
płaszczyźnie? 
      

1 I.5 
II.1 
II.6 

– definiuje pojęcie perspektywa 
– opisuje i odnajduje w dziełach sztuki 
różne sposoby przedstawiania 
przestrzeni: rzędowość, pasowość, 
kulisowość, perspektywę powietrzną 
– tworzy różnorodne ćwiczenia 
plastyczne na płaszczyźnie 
wykorzystując wiedzę o perspektywie 
– korzysta z przekazów medialnych                     
oraz stosuje ich wytwory w swojej 
działalności: wykonuje fotografię 
wnętrza ukazującą je z różnej 
perspektywy  

– praca z podręcznikiem  
– prezentacja filmu 
– rozmowa z elementami 
wykładu 
– praca z materiałem 
ilustracyjnym 
– ćwiczenia praktyczne 
(obserwacja otoczenia) 
– działalność plastyczna 

Nauczyciel:  
Podręcznik 
Multiteka OPERON 
 Film „Blisko – daleko, czyli po co jest 
perspektywa”, 
reprodukcje dzieł sztuki 
Uczeń: podręcznik, kartka A4 gazety  
kredki, nożyczki, klej 

2.Perspektywa 
linearna i 
aksonometryczna 

1 I.5 
II.1 
II.6 

– definiuje pojęcie perspektywa 
linearna/ zbieżna, perspektywa 
powietrzna 
- wskazuje różnice między perspektywą 
zbieżną a perspektywą zlotu ptaka 
- potrafi powiedzieć w jakim celu 
stosuje się aksjonometrię 

– praca z podręcznikiem  
– prezentacja filmu 
– rozmowa z elementami 
wykładu 
– praca z materiałem 
ilustracyjnym 
– ćwiczenia praktyczne 

Nauczyciel:  
Podręcznik 
Multiteka OPERON 
 Film „Blisko – daleko, czyli po co jest 
perspektywa”, 
reprodukcje dzieł sztuki 
 



(obserwacja otoczenia) 
– działalność plastyczna 

Uczeń: podręcznik, kartka A4 , 
ołówek, linijka, gazety, nożyczki, klej 

 
3.Jak mówić o 
sztuce? 

1 I.1 
I.6 

III.1 
III.2 
III.6 

– wyjaśnia, dlaczego warto znać język 
sztuki 
– stosuje różne środki wyrazu we 
własnej pracy plastycznej, używając 
rozmaitych narzędzi, w tym fotografii i 
komputerowych programów 
graficznych 
– wymienia czynniki, które mają wpływ 
na wygląd dzieła (epoka, w której żyje 
artysta, miejsce zamieszkania, 
indywidualny styl) 
– wyjaśnia pojęcia styl i epoka 

– ćwiczenia umiejętności 
wyszukiwania i 
porównywania elementów 
plastycznych w otoczeniu 
– ćwiczenia praktyczne 
rozwijające twórcze 
myślenie i wyobraźnię  
– metoda aktywizująca – 
mapa skojarzeń 
– praca z podręcznikiem 
– rozmowa z elementami 
wykładu 
– praca z materiałem 
ilustracyjnym 
– działalność plastyczna 

3. Nauczyciel: podręcznik,  
materiał ilustracyjny ukazujący 
różnorodność sztuki, różne 
przedmioty, które można uznać za 
sztukę, np. wycinanki, plakaty 
filmowe, biżuteria, 
Uczeń: kartony A4, kartki 
samoprzylepne, kolorowe gazety, 
kredki, mazaki, nożyczki, klej 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rysunek 
 
 
5. Z warsztatu 
rysownika. 
Wykonanie rysunku 
budowli z okolic 
szkoły lub wybranej 
spośród reprodukcji 
w podręczniku 
 
 
6. Rysunek na tle 
epok. Wykonanie 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

I.1 
I.5 
I.6 
II.1 
II.2 
III.1 
III.8 

 
 

 

– definiuje rysunek jako dziedzinę 
sztuki, w której linia jest głównym 
środkiem wyrazu artystycznego 
– rozpoznaje na reprodukcjach szkic 
rysunkowy 
– tworzy szkice rysunkowe 
– charakteryzuje i tworzy komiks, 
stosując różnorodne narzędzia 
rysunkowe 
– wyjaśnia, czym są rysunek satyryczny i 
karykatura 
– stosuje różnorodne techniki i 
narzędzia rysunkowe we własnych 
ćwiczeniach rysunkowych 

– rozmowa nauczająca 
wzbogacona pokazem 
materiału ilustracyjnego 
– praca z tekstem i materiałem 
ilustracyjnym w podręczniku  
– omawianie i porównywanie 
reprodukcji rysunków z 
różnych epok 
– sprawdzenie stopnia 
przyswojenia poznanych pojęć 
– przygotowanie notatki – 
odpowiedzi na pytania w 
podręczniku  
– ćwiczenia w zastosowaniu 

4. Nauczyciel: podręcznik, wskazany 
komputer i projektor, prezentacja 
multimedialna lub reprodukcje 
pokazujące rysunki wykonane za 
pomocą różnych narzędzi  
Uczeń: podręcznik, zeszyt 
 

5. Nauczyciel: podręcznik, 
przykładowe szkice, rysunki 
wykonane różnymi narzędziami, 
rysunki przedstawiające budowle 
Uczeń: podręcznik, blok A4, ołówek, 
cienkopisy 
 



rysunku 
przedstawiającego 
inicjał 
 
 
7. Opis rysunku 
 
 
 

 
1 

– korzysta z przekazów medialnych oraz 
stosuje ich wytwory w swojej 
działalności: wykorzystuje narzędzia 
rysunkowe komputerowych programów 
graficznych 
– analizuje rozwój rysunku na 
przestrzeni dziejów na podstawie 
materiału ilustracyjnego 
– wyraża własne opinie na temat 
oglądanych rysunków, analizuje i 
opisuje rysunek, stosując elementy 
języka sztuki 

różnych narzędzi rysunkowych 
i edytorów grafiki  
– omawianie prac wykonanych 
w różnych technikach 
rysunkowych 
– analiza rysunku wraz z 
wyrażeniem opinii na jego 
temat  
– prezentacje zastosowania 
narzędzi rysunkowych w 
komputerowych programach 
graficznych (np. przy 
współpracy z nauczycielem 
informatyki) 
 

6. Nauczyciel: podręcznik, wskazany 
komputer i projektor, prezentacja 
multimedialna przedstawiająca 
rysunki reprezentatywne dla 
poszczególnych epok lub materiał 
wizualny ze zbiorów nauczyciela, 
albumy przedstawiające inicjały, 
także te z ksiąg średniowiecznych ze 
zbiorów nauczyciela 
Uczeń: podręcznik, blok A4, pisaki, 
cienkopisy/komputer z programem 
graficznym 
 
7. Nauczyciel: podręcznik  
Uczeń: podręcznik, zeszyt 

8. Malarstwo 
 
9. Tematy w 
malarstwie. 
Wykonanie 
kompozycji 
przedstawiającej 
martwą naturę 
 
 
10. Z warsztatu 
artysty malarza.                                      
Wykonanie kolażu 
przedstawiającego 
wehikuł czasu  
 
 
11. Malarstwo na tle 

1 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 

I.1 
I.3 
I.5 
I.6 
II.1 
II.2 
II.6 
III.1 
III.8 

– definiuje pojęcie malarstwa jako 
dziedziny sztuki, w której istotą 
przekazu jest głównie plama barwna 
– rozróżnia malarstwo przedstawiające i 
nieprzedstawiające 
– rozpoznaje na obrazach najbardziej 
popularne tematy: portret, pejzaż, 
martwą naturę, scenę rodzajową, 
religijną i historyczną 
– rozróżnia techniki malarskie: 
akwarelę, temperę, plakatówkę, 
malarstwo olejne, pastel, mozaikę 
– potrafi zastosować narzędzia malarza: 
sztalugę, paletę, pędzle, farby, papier, 
płótno, deskę 
– wyjaśnia, na czym polegają techniki 
kolażu i mozaiki 
– wykonuje kolaż 

– rozmowa nauczająca 
uzupełniona pokazem 
materiału ilustracyjnego 
– praca z tekstem i materiałem 
ilustracyjnym w podręczniku  
– omawianie i porównywanie 
reprodukcji dzieł malarskich z 
różnych epok 
– sprawdzenie stopnia 
przyswojenia poznanych pojęć 
 – tworzenie mapy myśli  
– ćwiczenia praktyczne 
wykorzystujące różne 
narzędzia malarskie 
– ćwiczenia polegające na 
zastosowaniu różnych technik 
malarskich we własnych 
pracach plastycznych  

8. Nauczyciel: podręcznik, wskazany 
komputer i projektor multimedialny 
do odtworzenia foliogramów 
przedstawiających dzieła malarskie 
na płycie CD Wydawnictwa 
Pedagogicznego OPERON lub 
materiał wizualny ze zbiorów 
nauczyciela 
Uczeń: podręcznik, zeszyt 
 
9. Nauczyciel: podręcznik, wskazany 
komputer i projektor multimedialny, 
prezentacja multimedialna 
przedstawiająca tematy w 
malarstwie lub materiał wizualny ze 
zbiorów nauczyciela 
Uczeń: podręcznik, zeszyt, blok A4/3, 
klej, nożyczki, fotografie owoców, 



epok. Wykonanie 
pracy 
przedstawiającej 
galerię malarstwa 
 
 
 
12. Opis dzieła 
malarskiego 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 

– analizuje na podstawie materiału 
ilustracyjnego rozwój malarstwa na 
przestrzeni dziejów 
– wyraża własne opinie na temat 
oglądanych obrazów 
– analizuje dzieła malarskie, stosując 
elementy języka sztuki 
– korzysta z przekazów medialnych oraz 
stosuje ich wytwory w swojej 
działalności  
– realizuje różnorodne ćwiczenia 
plastyczne, wykorzystując techniki 
malarskie, w tym komputerowe 
programy graficzne  
– twórczo inspiruje się dziełami sztuki, 
tworząc „żywe obrazy” 
– wykorzystuje fotografię do utrwalenia 
„żywych obrazów” 

– omawianie prac wykonanych 
w różnych technikach 
malarskich 
– analiza dzieła malarskiego 
wraz z wyrażeniem opinii na 
jego temat  
– drama polegająca na 
tworzeniu „żywych obrazów” 
naśladujących dzieła wielkich 
artystów  
– prezentacje zastosowania 
narzędzi malarskich w 
komputerowych programach 
graficznych (np. przy 
współpracy z nauczycielem 
informatyki) 
 

kwiatów, naczyń wycięte z gazet 
 
10. Nauczyciel: prace malarskie 
wykonane w technice olejnej, 
akwarelowej, pasteli, plakatówki, 
kolaż, mozaika 
Uczeń: podręcznik, zeszyt, blok A4/3, 
klej, nożyczki, fotografie wycięte z 
gazet, różnego rodzaju skrawki 
papieru, sznurki i inne materiały 
 
11. Nauczyciel: podręcznik, 
wskazany komputer i projektor, 
prezentacja multimedialna 
przedstawiająca dzieła malarskie 
reprezentatywne dla poszczególnych 
epok lub materiał wizualny ze 
zbiorów nauczyciela 
Uczeń: podręcznik, duży arkusz 
papieru, pisaki, kredki, pastele, 
farby, klej, zdjęcia wybranych 
obrazów 
 
12. Nauczyciel: podręcznik, 
wskazany komputer i projektor 
multimedialny, analizy dzieł 
malarskich  
Uczeń: podręcznik, zeszyt, schematy 
analiz dzieł sztuki do uzupełniania 
przez ucznia  

13. Rzeźba 
 
 

1 
 
 

I.1 
I.5 
I.6 

– definiuje pojęcie rzeźby jako dzieła 
sztuki oglądanego w trzech wymiarach 
– definiuje pojęcie płaskorzeźby jako 

– rozmowa nauczająca 
uzupełniona pokazem 
materiału ilustracyjnego 

13. Nauczyciel: podręcznik, 
wskazany komputer i projektor 
multimedialny do pokazania 



 
14. Z warsztatu 
artysty rzeźbiarza. 
Wykonanie 
płaskorzeźby 
przedstawiającej 
smoka  
 
15. Rzeźba na tle 
epok. Wykonanie 
parku rzeźb 
 
 
16. Opis dzieła 
rzeźbiarskiego 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

II.1 
II.2 
II.3 
III.1 
III.8 

dzieła rzeźbiarskiego na płaszczyźnie 
– rozróżnia rodzaje rzeźb: posąg, 
pomnik, forma przestrzenna 
– wymienia materiały i narzędzia 
rzeźbiarskie: glina, kamień, drewno, 
metal, dłuto 
– tworzy i konstruuje prace rzeźbiarskie 
i płaskorzeźby, stosując różnorodne 
materiały 
– analizuje na podstawie materiału 
ilustracyjnego rozwój rzeźby na 
przestrzeni dziejów 
– wyraża własne opinie na temat 
oglądanych rzeźb 
– analizuje rzeźbę, stosując elementy 
języka sztuki 
– korzysta z przekazów medialnych oraz 
stosuje ich wytwory w swojej 
działalności 

– praca z tekstem i materiałem 
ilustracyjnym w podręczniku  
– omawianie i porównywanie 
reprodukcji dzieł rzeźbiarskich 
z różnych epok 
– sprawdzenie stopnia 
przyswojenia poznanych pojęć 
w formie notatek będących 
odpowiedziami na pytania w 
podręczniku  
– ćwiczenia w kształtowaniu 
powierzchni – płaskorzeźba  
– zadania praktyczne w 
konstruowaniu brył 
rzeźbiarskich  
– omawianie wykonanych prac 
rzeźbiarskich 
– analiza dzieła rzeźbiarskiego 
wraz z wyrażeniem własnej 
opinii na jego temat  
 

fotografii różnorodnych rzeźb 
Uczeń: podręcznik, zeszyt 
 
14. Nauczyciel: podręcznik, ilustracje 
bajek i legend o smokach, zdjęcia 
jaszczurek, krokodyli, dinozaurów 
Uczeń: podręcznik, tekturka, 
plastelina, drewniany patyczek do 
formowania, guziki, koraliki, nasiona 
 
15. Nauczyciel: podręcznik, 
wskazany komputer i projektor, 
prezentacja multimedialna lub 
reprodukcje pokazujące dzieła 
rzeźbiarskie reprezentatywne dla 
poszczególnych epok   
Uczeń: podręcznik, duży arkusz 
papieru, pisaki, kredki, pastele, 
farby, klej, zdjęcia wybranych 
budowli  
 
16. Nauczyciel: podręcznik Uczeń: 
podręcznik, zeszyt 

17. Architektura 
 

18. Z warsztatu 
architekta . 
Wykonanie projektu 
fasady 
 
19. Architektura 
wnętrz i krajobrazu. 
 

1 
 

2 
 

 
1 
 
 
 

 

I.1 
I.5 
I.6 
II.1 
II.2 
II.3 
III.1 
III.8 

– wyjaśnia pojęcie architektura 
– klasyfikuje typy architektury ze 
względu na funkcje: mieszkalna, 
sakralna, użyteczności publicznej 
– wymienia materiały budowlane: 
kamień, cegła, metal, beton, szkło  
– wymienia zasady tworzenia dzieł 
architektury: funkcjonalność, 
planowanie przestrzeni 
– rozpoznaje dziedziny architektury: 

– rozmowa nauczająca 
uzupełniona pokazem 
materiału ilustracyjnego 
– praca z tekstem i materiałem 
ilustracyjnym w podręczniku  
– omawianie i porównywanie 
reprodukcji dzieł 
architektonicznych z różnych 
epok 
– sprawdzenie stopnia 

17. Nauczyciel: podręcznik, 
wskazany komputer i projektor, 
prezentacja multimedialna 
przedstawiająca budowle wykonane 
z różnych materiałów i o różnym 
przeznaczeniu lub materiał 
zdjęciowy ze zbiorów nauczyciela 
Uczeń: podręcznik, zeszyt 
 

18. Nauczyciel: podręcznik, 



20. Architektura na 

tle epok. Wykonanie 

mapy poszukiwacza 

niezwykłych budowli 

 

21. Opis dzieła 
architektury 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

architektura wnętrz, krajobrazu, 
urbanistyka 
– wymienia zabytki architektury w 
swoim regionie 
– omawia warsztat architekta – sposoby 
tworzenia projektu: rysunek, makieta 
przestrzenna, komputerowy projekt 
graficzny 
– wykonuje różnorodne projekty, 
wykorzystując techniki z zakresu 
warsztatu architekta 
- definiuje pojęcie „architekt wnętrz” 
„architekt krajobrazu” 
- Wyjaśnia pojęcia „funkcjonalność” i 
„estetyka”. 
– stosuje fotografię i komputerowe 
programy graficzne do tworzenia 
projektów 
– konstruuje formy przestrzenne, 
wykorzystując wiedzę o architekturze 
– analizuje rozwój architektury na 
przestrzeni dziejów na podstawie 
materiału ilustracyjnego 
– wyraża własne opinie na temat 
oglądanych budowli 
– analizuje dzieło architektury, stosując 
elementy języka sztuki 
– korzysta z przekazów medialnych oraz 
stosuje ich wytwory w swojej 
działalności 

przyswojenia poznanych pojęć 
w formie notatek (mapy myśli) 
będących odpowiedziami na 
pytania w podręczniku  
– ćwiczenia w projektowaniu 
na płaszczyźnie układów 
architektonicznych  
– zadania praktyczne w 
konstruowaniu brył budowli i 
usytuowaniu ich w przestrzeni 
– makiety  
– omawianie wykonanych prac 
dotyczących architektury 
– analiza dzieła architektury 
wraz z wyrażeniem własnej 
opinii na jego temat  
– wykorzystanie fotografii i 
narzędzi programów 
komputerowych do wykonania 
ulotki reklamującej region 

fotografie przedstawiające witryny 
sklepowe  
Uczeń: podręcznik, 
blok A4, kredki ołówkowe, 
cienkopisy, wycinki z gazet 
19. Nauczyciel: podręcznik, 
fotografie lub prezentacje 
przedstawiające wnętrza i ogrody 
Uczeń: podręcznik, kartkę A3, 
powycinane z kolorowych gazet i 
czasopism elementy wyposażenia 
wnętrz (meble, stoły, krzesła, łóżka, 
biurka, wazony itp.), klej, nożyczki. 
20. Nauczyciel: podręcznik, 
wskazany komputer i projektor, 
prezentacja multimedialna 
przygotowana przez nauczyciela lub 
reprodukcje pokazujące dzieła 
architektury reprezentatywne dla 
poszczególnych epok  
Uczeń: podręcznik, duży arkusz 
papieru, pisaki, kredki, pastele, 
farby, klej, zdjęcia wybranych 
budowli 
 
21. Nauczyciel: podręcznik Uczeń: 
podręcznik, zeszyt 

22.  Zajęcia  w 
plenerze 
 

2 II.1 
III.1 

– wykonuje pracę plastyczną na 
płaszczyźnie, świadomie stosując 
poznane elementy języka sztuki: 

– ćwiczenia w terenie: 
obserwacja różnorodności 
form występujących naturze 

 22.Nauczyciel: reprodukcje dzieł 
malarskich w podręczniku 
przedstawiające przyrodę  



kompozycję, plamy barwne, 
perspektywę, bryłę, fakturę, walor, w 
celu przedstawienia określonego 
fragmentu natury 

– wyszukiwanie i opisywanie 
elementów języka sztuki: linii, 
barw, faktur itp. w przyrodzie 
– ćwiczenia praktyczne: 
obserwacja i wykonanie pracy 
plastycznej z natury 

Uczeń: sztywna podkładka, ołówek, 
węgiel,  blok rysunkowy A4 lub 
zagruntowana płyta, płótno farby 
plakatowe, pędzle 

23. Utrwalenie 

wiadomości 

zdobytych przez 

uczniów w klasie 6. 

Sprawdzian lub quiz 

(do wyboru) 

1 I 

II 

III 

– wykonuje zadania sprawdzające 
wiadomości zdobyte w klasie 6 w formie 
sprawdzianu lub quizu 

– wypełnianie karty 
sprawdzianu, quizu 

23.Nauczyciel: karty sprawdzianu, 
quizu 
Uczeń: długopis, ołówek 
 

24.  Aranżacja 
wystawy prac 
plastycznych jako 
podsumowanie 
pracy w klasie 6. 

 
 

1 
 

III.7 
III.8 

– wymienia i definiuje środki wyrazu 
plastycznego w oglądanych dziełach i 
własnych pracach plastycznych 
– uczestniczy w przygotowaniu wystawy 
prac plastycznych  

– wirtualny spacer po 
muzeach świata 
– zespołowe działania 
praktyczne: aranżacja wystawy 
własnych prac plastycznych 

24.Nauczyciel: prace plastyczne 
uczniów wykonane w 6 klasie 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DYDAKTYCZNY 

 
PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI W KLASIE 4 

 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2017 

 

 
Temat lekcji 

 
Liczba godzin  

 

 
Środki 

dydaktyczne 

 
Treści nauczania 

Planowane osiągnięcia uczniów 
 

Po zakończonej lekcji uczeń: 

Wymagania 
ogólne i 

szczegółowe 
podstawy 

programowej 
 Wymagania 

podstawowe 
Wymagania 

ponadpodstawowe 
 

Co to jest 
sztuka? 

2 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenie 1 lub 
2 na str. 9 
podręcznika do 
wyboru. Drugie 
ćwiczenie do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

 
Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 6–9 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranym 
ćwiczeniu ze str. 9 
z podręcznika. 

• pojęcia: oryginał, 
reprodukcja,  
• sztuka jako nieodzowny 
czynnik rozwoju człowieka,  
• sztuka jako narzędzie 
wyrażania różnorodnych 
treści, ludzkich uczuć i 
emocji, 
• wszechobecność sztuki. 

• wskazuje, jakie treści 
można przekazać za 
pomocą sztuki, 
• wymienia miejsca, w 
których można zobaczyć 
dzieła sztuki,  
• rozróżnia pojęcie 
oryginału i reprodukcji. 
 

• uważnie ogląda 
reprodukcje dzieł sztuki 
zamieszczone w podręczniku 
dla klasy 4 przy temacie „Co 
to jest sztuka?” i wyraża 
własną opinię na temat 
znaczenia sztuki dla 
człowieka,  
• twórczo i starannie 
realizuje własną pracę 
plastyczną. 

I.1 
II.6 
III.1 
III.7 

Gdzie można 
oglądać sztukę? 

3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem, 
2 godziny zajęć 
warsztatowych: 

 
Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 10–17 
 
Każdy uczeń 

• muzea, galerie, domy 
kultury jako miejsca spotkań 
ze sztuką,  
• regionalne zabytki sztuki,  
• działalność edukacyjna 
instytucji kultury, 

• wskazuje muzea, 
galerie, domy kultury 
jako miejsca spotkań ze 
sztuką,  
• potrafi wymienić 
regionalne zabytki 

• potrafi wskazać, które 
instytucje kultury w mieście i 
regionie prowadzą 
działalność edukacyjną, 
• poszukuje sztuki w 
internecie, 

I.1 
I.6 
II.6 
III.1 
III.7 



ćwiczenia z 
podręcznika 
lub wyjście do 
galerii, izby 
pamięci, domu 
kultury itp. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 17 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranym 
ćwiczeniu ze str. 17 
z podręcznika. 

• sztuka w przestrzeni, czyli 
sztuka przeobrażania 
krajobrazu, 
• sztuka w internecie, 
• wystawy i muzea 
interaktywne.  

sztuki oraz miejsca 
spotkań z kulturą, 
• rozpoznaje na 
reprodukcjach w 
podręczniku lub w 
naturze i opisuje sztukę 
przeobrażania 
krajobrazu, 
• wykonuje w zespole 
kompozycję 
przeobrażającą 
krajobraz i prezentację 
multimedialną na temat 
sztuki regionu. 

• wyjaśnia, na czym polega 
interaktywność wystaw i 
muzeów, 
• wykonuje wystawę 
własnych prac plastycznych. 

III.8 

Linia 3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem, 
w tym 
realizacja 
ćwiczenia 1 ze 
str. 28 i 2 
godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 28 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

 
Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 21–28 
 
Film edukacyjny 
„Niezwykłe ślady 
narzędzi, czyli o 
linii i kresce” – 
multiteka OPERON 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
28 z podręcznika. 

• pojęcia: linia, kreska, 
• linia jako jeden z 
podstawowych środków 
wyrazu plastycznego, 
• kierunki i rodzaje linii,  
• pojęcie konturu,  
• rodzaje linii, które można 
uzyskać, stosując różne 
narzędzia i techniki 
rysunkowe, 
• tablet graficzny jako 
urządzenie pozwalające na 
tworzenie rysunków na 
komputerze. 

• wskazuje linię jako 
jeden z podstawowych 
środków wyrazu 
plastycznego, 
• wyjaśnia funkcję 
konturu w rysunku,  
• rozpoznaje rodzaje 
linii, które można 
uzyskać, stosując różne 
narzędzia i techniki 
rysunkowe,  
• odnajduje linie na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 
przy temacie „Linia”,  
• wykonuje rysunki, 
dostosowując rodzaje 
linii i narzędzie 
rysunkowe do tematu 

• uważnie ogląda, odnajduje 
i omawia różne rodzaje linii 
na reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów użytkowych i 
natury zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Linia”, 
• stosuje różnorodne rodzaje 
linii i kresek w swoich 
pracach plastycznych, 
uwzględniając cechy 
charakterystyczne 
rysowanych obiektów, 
• rysuje z wyobraźni, twórczo 
stosując różnorodne linie i 
kreski, 
• wykorzystuje narzędzia 
rysunkowe komputerowych 
programów graficznych do 
tworzenia własnych prac 
plastycznych. 

I.1 
I.5 
II.1 
II.2 



pracy, 
• tworzy kompozycje 
rysunkowe z wyobraźni. 

Barwa 3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 32 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 29–32 
 
Film edukacyjny 
„Kolorowy świat, 
czyli o barwie” – 
multiteka OPERON 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
32 z podręcznika. 

• pojęcia: barwy pastelowe, 
stonowane, delikatne, 
• pojęcia: barwy nasycone, 
intensywne, świetliste. 

• odnajduje barwy 
intensywne i pastelowe 
na reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 
przy temacie „Barwa”,  
• wykorzystuje wiedzę o 
barwach, tworząc 
własne prace plastyczne 
w różnorodnych 
technikach. 
 
 

• uważnie ogląda, wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące zestawień barw 
nasyconych i pastelowych na 
reprodukcjach dzieł sztuki, 
zdjęciach przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Barwa”, 
• potrafi wskazać na 
reprodukcjach wpływ światła 
na barwę,  
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowane w niej barwy. 

I.1 
I.3 
I.6 
II.1 
II.2 

Barwy 
podstawowe 
i pochodne – 
barwy czyste. 

 
Barwy złamane. 

3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 35 do 
wykonania 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 33–35 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
35 z podręcznika. 

• pojęcia: barwy 
podstawowe, barwy 
pochodne, barwy czyste, 
• pojęcie barwy złamane. 

• wymienia barwy 
podstawowe, 
• tworzy barwy 
pochodne, mieszając ze 
sobą barwy 
podstawowe, 
• odnajduje barwy 
czyste i złamane w 
swoim otoczeniu, na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 

• uważnie ogląda, wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące zestawień barw 
czystych i złamanych na 
reprodukcjach dzieł sztuki, 
zdjęciach przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Barwy podstawowe 
i pochodne – barwy czyste. 
Barwy złamane”,  
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, wykorzystując 

I.1 
I.3 
I.6 
II.1 
II.2 



przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

przy temacie „Barwy 
podstawowe i 
pochodne – barwy 
czyste. Barwy złamane”,  
• wykorzystuje wiedzę o 
barwach czystych i 
złamanych, tworząc 
własne prace plastyczne 
w różnorodnych 
technikach.  

wiedzę o barwach czystych i 
złamanych,  
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowane w niej barwy. 

Barwy 
neutralne 

3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 40 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 36–40 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
40 z podręcznika. 

• pojęcie barwy neutralne. • wymienia barwy 
neutralne, 
• odnajduje barwy 
neutralne w swoim 
otoczeniu, na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 
przy temacie „Barwy 
neutralne”,  
• wykorzystuje wiedzę o 
barwach neutralnych, 
tworząc własne prace 
plastyczne w 
różnorodnych 
technikach. 

• uważnie ogląda i wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące zestawień barw 
neutralnych na 
reprodukcjach dzieł sztuki, 
zdjęciach przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Barwy neutralne”, 
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, wykorzystując 
wiedzę o barwach 
neutralnych, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowane w niej barwy 
neutralne. 

I.1 
I.3 
I.6 
II.1 
II.2 

Barwy ciepłe i 
zimne 

3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 41–46 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 

• pojęcia: barwy ciepłe i 
barwy zimne oraz wąska 
gama barw i szeroka gama 
barw. 

• rozróżnia temperaturę 
barw: barwy ciepłe, 
barwy zimne, 
• wyjaśnia pojęcia: 
wąska i szeroka gama 
barwna, 
• odnajduje barwy 

• uważnie ogląda i wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące zestawień barw 
ciepłych i zimnych na 
reprodukcjach dzieł sztuki, 
zdjęciach przedmiotów 
użytkowych i natury 

I.1 
I.3 
I.6 
II.1 
II.2 



ćwiczenia z 
podręcznika 
lub do wyboru 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 46 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
46 z podręcznika. 

ciepłe i zimne w swoim 
otoczeniu, na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 
przy temacie „Barwy 
ciepłe i zimne”,  
• wykorzystuje wiedzę o 
barwach ciepłych i 
zimnych, tworząc 
własne prace plastyczne 
w różnorodnych 
technikach, 
•tworzy kompozycję 
ubrań w wąskiej gamie 
barwnej i wykonuje jej 
fotografię. 

zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Barwy ciepłe i 
zimne”,  
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, wykorzystując 
wiedzę o barwach ciepłych i 
zimnych, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowane w niej barwy 
ciepłe i zimne.  
• tworzy kompozycję ubrań 
w wąskiej gamie barwnej, 
wykonuje jej fotografię i 
aktywnie uczestniczy w jej 
omówieniu. 

Barwy 
kontrastowe 

3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 51 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 47–51 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
51 z podręcznika. 

• pojęcia: kontrast barw i 
barwy kontrastowe. 

• wyjaśnia, na czym 
polega kontrast barw, 
•wymienia pary barw 
kontrastowych, 
• odnajduje barwy 
kontrastowe w swoim 
otoczeniu, na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 
przy temacie „Barwy 
kontrastowe”,  
• wykorzystuje wiedzę o 
barwach 

• uważnie ogląda, wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące zestawień barw 
kontrastowych na 
reprodukcjach dzieł sztuki, 
zdjęciach przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Barwy 
kontrastowe”,  
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, wykorzystując 
wiedzę o barwach 
kontrastowych, 
• omawia własną pracę 

I.1 
I.3 
I.6 
II.1 
II.2 



domu. kontrastowych, tworząc 
własne prace plastyczne 
w różnorodnych 
technikach. 

plastyczną, uwzględniając 
zastosowane w niej barwy 
kontrastowe. 

Znaczenie barw 3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 54 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 52–54 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
54 z podręcznika. 

• znaczenie barw w 
malarstwie religijnym,  
• różnice w znaczeniu barw w 
różnych kulturach,  
• wpływ barw na nastrój i 
samopoczucie człowieka,  
• znaczenie barw w sztuce 
użytkowej – we wnętrzach. 

• potrafi opisać wpływ 
barw na nastrój i 
samopoczucie 
człowieka, 
• wykorzystuje wiedzę o 
wpływie barw na 
człowieka, tworząc 
własne prace plastyczne 
w różnorodnych 
technikach. 

• wyjaśnia (na przykładzie 
barwy białej), że symboliczne 
znaczenie barw w różnych 
kulturach jest odmienne,  
• uważnie ogląda, wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące znaczenia barw na 
reprodukcjach dzieł sztuki, 
zdjęciach przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Znaczenie barw”,  
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, wykorzystując 
wiedzę na temat znaczenia 
barw, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowane w niej barwy. 

I.1 
I.3 
I.6 
II.1 
II.2 
II.7 

Walor 3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 55–58 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 

• pojęcia: walor, plamy 
walorowe w obrębie danej 
barwy, 
• zależność waloru od 
jasności barw, 
• zależność waloru od 
natężenia światła, 
• walor w rysunku. 

• wyjaśnia pojęcia: 
walor, plama walorowa 
w obrębie danej barwy, 
• wskazuje zależność 
waloru od jasności 
barw, 
• opisuje zależność 
waloru od natężenia 
światła, 
• rozpoznaje i wyjaśnia 
pojęcie waloru w 

• uważnie ogląda i wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące zestawień 
walorowych na 
reprodukcjach dzieł sztuki 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Walor”,  
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, wykorzystując 

I.1 
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ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 58 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

58 z podręcznika. rysunku, 
• odnajduje zestawienia 
walorowe na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki zamieszczonych 
w podręczniku dla klasy 
4 przy temacie „Walor”,  
• wykorzystuje wiedzę o 
walorze, tworząc 
własne prace plastyczne 
w różnorodnych 
technikach. 

wiedzę o walorze, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowany w niej walor. 

Faktura 3 
1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem 
i 2 godziny 
zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika do 
wyboru. 
Pozostałe 
ćwiczenia z 
podręcznika ze 
str. 66 do 
wykonania 
przez chętnych 
uczniów w 
domu. 

Podręcznik 
Plastyka 4 OPERON 
str. 59–66 
 
Każdy uczeń 
przynosi na lekcję 
narzędzia i 
materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze str. 
66 z podręcznika. 

• pojęcia: faktura i frotaż, 
• faktury występujące w 
naturze, 
• tekstura jako odpowiednik 
faktury w narzędziach 
programów graficznych, 
• rodzaje faktur: gładka, 
lśniąca, szorstka, chropowata 
• faktura w rzeźbie, 
• faktura w architekturze, 
• faktura w malarstwie. 
 

• wyjaśnia pojęcie 
faktury, 
• odnajduje i omawia 
faktury występujące w 
naturze, 
• rozpoznaje rodzaje 
faktur: gładka, lśniąca, 
szorstka, chropowata,  
• odnajduje różne 
faktury w swoim 
otoczeniu, na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki, zdjęciach 
przedmiotów 
użytkowych i natury 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 
przy temacie „Faktura”,  
• potrafi wykonać 
frotaż, 
• wykorzystuje wiedzę 
na temat faktury, 
tworząc własne prace 
plastyczne w 
różnorodnych 

• uważnie ogląda, wyraża 
własne odczucia i emocje 
dotyczące zestawień 
walorowych na 
reprodukcjach dzieł sztuki 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 4 przy 
temacie „Faktura”,  
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, wykorzystując 
wiedzę o fakturze, 
• omawia własną pracę 
plastyczną, uwzględniając 
zastosowaną w niej fakturę. 
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technikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DYDAKTYCZNY 
 

PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI W KLASIE 7 
 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 2017 

 
Temat lekcji 

 
Liczba godzin  

 

 
Proponowany 

sposób 
realizacji 

 
Treści nauczania 

Planowane osiągnięcia uczniów 
 

Po zakończonej lekcji uczeń: 

Wymagania 
ogólne i 

szczegółowe 
podstawy 

programowej 
 Wymagania 

podstawowe 
Wymagania 

ponadpodstawowe 
 

Grafika 
 

Z warsztatu 
artysty grafika 

 

2 
½ lub 1 godzina: 
lekcja z 
podręcznikiem, 1,5 
lub 1 godzina zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenie z 
podręcznika do 
wyboru.  
Pozostałe ćwiczenia z 
podręcznika ze str. 10 
i 14 do wykonania 
przez chętnych 
uczniów w domu. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
10–14 
 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane w 
wybranym 
ćwiczeniu ze str. 
10 i 14 z 
podręcznika. 

• pojęcie grafiki artystycznej 
jako dziedziny sztuki i jej 
istota: projekt, wykonanie 
matrycy, drukowanie,  
• techniki grafiki 
warsztatowej: ryt wklęsły 
(miedzioryt), wypukły 
(linoryt, drzeworyt) i płaski 
(litografia) oraz serigrafia,  
• narzędzia artysty grafika, 
• artystyczna grafika 
komputerowa. 

• definiuje grafikę 
artystyczną jako 
dziedzinę sztuki, 
• omawia proces 
tworzenia grafiki: 
projekt, wykonanie 
matrycy, drukowanie, 
• wskazuje na różnice 
pomiędzy grafiką 
warsztatową 
(artystyczną) a grafiką 
komputerową,  
• wykonuje wskazane 
ćwiczenia plastyczne z 
zakresu grafiki. 

• potrafi zdefiniować 
techniki graficzne: ryt 
wklęsły (miedzioryt), 
wypukły (drzeworyt i 
linoryt) i płaski 
(monotypia) oraz 
serigrafia, 
• twórczo i starannie 
realizuje własną pracę 
plastyczną, stosując 
tradycyjną technikę 
graficzną, 
• potrafi wykonać grafikę 
komputerową. 

I.1 
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Grafika 
na tle epok 

 
Opis grafiki 

1 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem, w 
tym ćwiczenie – opis 
grafiki. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
15–18 

 
Ćwiczenie ze str. 
18 z 
podręcznika. 

• analiza i opis grafiki. • opisuje grafikę, 
stosując elementy 
języka sztuki, 
• wyraża własne opinie 
na temat oglądanych 
grafik. 
 

• analizuje na podstawie 
materiału ilustracyjnego 
rozwój grafiki na 
przestrzeni dziejów,  
• uważnie ogląda 
reprodukcje dzieł sztuki 
zamieszczone w 
podręczniku dla klasy 7 
przy temacie „Grafika na 

III.4 
III.5 
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tle epok” i wyraża własną 
opinię na ich temat.  

Grafika użytkowa 7 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem i 6 
godzin zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
19–21 
 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze 
str. 22 i 23 z 
podręcznika. 

• grafika użytkowa i jej 
praktyczny charakter,  
• pojęcia: znak graficzny, 
logo i logotyp, 
• komputer z 
oprogramowaniem 
graficznym jako narzędzie 
tworzenia druków 
użytkowych: plakatów, 
billboardów, projektów 
opakowań, reklam, książek, 
ilustracji, czasopism, 
wizytówek, zaproszeń itd., 
• plakat jako kompozycja 
obrazu i słowa, 
• billboard i jego funkcje. 

• potrafi wyjaśnić 
praktyczny charakter 
grafiki użytkowej, 
podając przykłady z 
otoczenia, 
• wyjaśnia pojęcie 
znaku graficznego,  
• definiuje logo i 
logotyp jako obraz 
pojęcia, 
• potrafi wskazać 
funkcje plakatu i 
billboardu, 
• wykonuje 
obowiązkowe 
ćwiczenia plastyczne z 
zakresu grafiki 
użytkowej. 

• opisuje plakat jako 
kompozycję obrazu i 
słowa, 
• rozpoznaje i wyjaśnia 
różne funkcje plakatu: 
informującą, reklamową, 
społeczną, 
• omawia funkcje 
billboardów,  
• realizuje różnorodne 
projekty grafiki 
użytkowej, 
• wykorzystuje narzędzia 
komputerowych 
programów graficznych 
do tworzenia własnych 
projektów. 
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Fotografia 
 

Użytkowe funkcje 
fotografii 

 
Opis fotografii 

2 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem, w 
tym realizacja 
ćwiczenia 1 ze str. 31 
i opis fotografii, 
1 godzina zajęć 
warsztatowych w 
klasie: ćwiczenie 3 z 
podręcznika. 
 
Ćwiczenia 2 i 4 ze str. 
31 z podręcznika do 
wykonania przez 
chętnych uczniów w 
domu. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
25–33 
 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane w 
ćwiczeniu 3 ze 
str. 31 z 
podręcznika. 

• fotografia jako dziedzina 
sztuki, 
• tematy w fotografii, 
• rodzaje aparatów 
fotograficznych,  
• fotografia artystyczna, 
• funkcje i rodzaje 
fotografii: reportaż, 
naukowa, reklamowa, 
• graficzne programy 
komputerowe do 
opracowywania fotografii,  
• opis, analiza fotografii. 

• wyjaśnia funkcje 
różnych rodzajów 
fotografii: artystycznej, 
reportażu, naukowej, 
reklamowej, 
• odnajduje elementy 
języka sztuki na 
fotografiach 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 
7, 
• tworzy kolaż 
fotograficzny, 
• wykonuje 
obowiązkowe 
ćwiczenia z zakresu 

• potrafi wyjaśnić 
podstawowe różnice 
między różnymi 
rodzajami aparatów 
fotograficznych,  
• uważnie ogląda 
fotografie zamieszczone 
w podręczniku dla klasy 
7, wykonuje opis 
fotografii, stosując język 
sztuki, 
• omawia wykonaną 
przez siebie fotografię, 
uwzględniając elementy 
języka sztuki,  
• potrafi wykonać 
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fotografii,  
• opisuje fotografię, 
stosując język sztuki.  

reportaż fotograficzny, 
pracując w zespole  
• potrafi zastosować 
graficzne programy 
komputerowe do 
opracowywania 
fotografii. 

Film 
 

Jak powstaje film 
 

Gatunki filmowe 

3 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem i 2 
godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenie 1 ze str. 40 
z podręcznika  
 
Ćwiczenia 2 i 3 ze str. 
40 z podręcznika do 
wykonania przez 
chętnych uczniów w 
domu. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
34–40 
 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane w 
ćwiczeniu 1 ze 
str. 40 z 
podręcznika. 

• pojęcie filmu, 
• film jako dzieło pracy 
zespołowej: reżysera, 
scenarzysty, operatora, 
kostiumologa, 
charakteryzatora, 
scenografa, kompozytora 
muzyki, 
• funkcje kamery i 
projektora, 
• gatunki filmowe, 
• film animowany. 

• definiuje pojęcie 
filmu, 
• określa film jako 
dzieło sztuki, 
• potrafi wyjaśnić 
funkcje kamery i 
projektora, 
• określa film jako 
dzieło pracy 
zespołowej,  
• potrafi określić 
funkcje, które podczas 
pracy nad filmem 
pełnią: reżyser, 
scenarzysta, operator, 
kostiumolog, 
charakteryzator, 
scenograf, kompozytor 
muzyki, 
• wymienia i 
charakteryzuje gatunki 
filmowe,  
• wykonuje 
obowiązkowe 
ćwiczenia z zakresu 
tematyki filmowej. 
 
 
 
 

• potrafi wskazać 
przełomowe osiągnięcia 
w historii filmu, 
• omawia film 
animowany,  
• potrafi wykonać 
animację filmową, 
stosując komputerowy 
program do tworzenia 
animacji, 
• wyszukuje i 
systematyzuje informacje 
na temat gatunków 
filmowych i prezentuje je 
w formie plakatu, 
portfolio, lapbooka lub 
prezentacji 
multimedialnej. 
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Sztuka użytkowa 6 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem i 5 
godzin zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia z 
podręcznika lub 
zeszytu ćwiczeń. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
41–45 
 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane w 
wybranych 
ćwiczeniach ze 
str. 41 i 45 z 
podręcznika. 

• pojęcia: wzornictwo 
przemysłowe, rzemiosło 
artystyczne, 
• funkcjonalne i estetyczne 
funkcje sztuki użytkowej,  
• pojęcie designu,  
• nurt ekologiczny w 
designie,  
• komputer jako narzędzie 
do projektowania 
przedmiotów, 
• styl skandynawski i styl 
industrialny w 
projektowaniu wnętrz i 
przedmiotów codziennego 
użytku.  

• rozróżnia wzornictwo 
przemysłowe od 
rzemiosła 
artystycznego, 
• wyjaśnia pojęcia: 
funkcje estetyczne i 
funkcjonalność sztuki 
użytkowej,  
• wyjaśnia pojęcie 
designu, 
• wskazuje komputer 
jako narzędzie do 
projektowania 
przedmiotów,  
• potrafi wskazać 
cechy 
charakterystyczne stylu 
skandynawskiego i 
stylu industrialnego,  
• wykonuje wskazane 
ćwiczenia.  

• potrafi wyjaśnić, na 
czym polega nurt 
ekologiczny w designie,  
• interpretuje modę jako 
popularny element 
kultury, 
• wykonuje twórczo i 
starannie projekty 
przedmiotów, stosując 
różnorodne techniki i 
materiały, w tym 
ekologiczne. 
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Nowe oblicza 
sztuki 

6 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem i 5 
godzin zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 1, 2 i 3 ze 
str. 49 z podręcznika. 
Ćwiczenie 5 ze str. 49 
– realizacja podczas 
wycieczki lub na 
boisku szkolnym. 
Ćwiczenie 4 
przygotowane przez 
chętnych uczniów i 
zaprezentowane na 
forum szkoły. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
46–49 
 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane w 
ćwiczeniach 1, 2 
i 3 ze str. 49 z 
podręcznika. 

• pojęcia: asamblaż, 
instalacja, przedmiot 
gotowy (ready made), land 
art, happening, 
performance. 

• wyjaśnia pojęcia 
asamblaż, instalacja, 
przedmiot gotowy 
(ready made), land art,  
• potrafi wskazać 
różnice pomiędzy 
happeningiem a 
performance’em, 
• realizuje własne 
prace plastyczne, 
inspirując się 
poznanymi nurtami. 

• uważnie ogląda i 
wyraża własne odczucia i 
emocje dotyczące 
asamblażu, przedmiotu 
gotowego (ready made), 
instalacji i land artu 
zamieszczonych na 
reprodukcjach dzieł 
sztuki w podręczniku dla 
klasy 7 przy temacie 
„Nowe oblicza sztuki”,  
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne, inspirując się 
poznanymi nurtami; 
omawia je.  

I.1 
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Sztuka ulicy 3 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem i 2 
godziny zajęć 
warsztatowych: 
ćwiczenia 1 i 2 z 
podręcznika 
 
Ćwiczenie 3 ze str. 55 
z podręcznika do 
wykonania przez 
chętnych uczniów w 
domu. 

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
50–55 
 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję narzędzia 
i materiały 
wskazane w 
ćwiczeniach 1 i 
2 ze str. 55 z 
podręcznika. 

• pojęcie sztuki ulicy, 
• definicja i charakterystyka 
fresków, murali i graffiti, 
• charakterystyka techniki 
szablonu, 
• definicja wlepki. 

• definiuje pojęcie 
sztuki ulicy, 
• definiuje pojęcie 
wlepki i wykonuje 
projekt wlepki, 
• potrafi wykonać 
pracę plastyczną 
techniką szablonu, 
• pracując w zespole, 
wykonuje projekt 
graffiti. 
 

• wskazuje różnice 
pomiędzy freskiem, 
muralem i graffiti, 
• uważnie ogląda 
reprodukcje dzieł sztuki 
zamieszczonych w 
podręczniku dla klasy 7 
przy temacie „Sztuka 
ulicy”; wyraża własne 
odczucia i emocje 
dotyczące oglądanych 
dzieł, 
• twórczo i starannie 
realizuje własne prace 
plastyczne; omawia je. 
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Sztuka 
i komputer 

1 
1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem w tym 
ćwiczenie 2 ze str. 61 
z podręcznika 
 
Ćwiczenia 1, 3, 4 ze 
str. 61 z podręcznika 
do wykonania w 
porozumieniem z 
nauczycielem 
informatyki podczas 
zajęć w pracowni 
komputerowej lub 
przez chętnych 
uczniów w domu.  

Podręcznik 
Plastyka 7 
OPERON str. 
56–61 
Każdy uczeń 
przynosi na 
lekcję: papier, 
ołówek i pisaki 
oraz wykonuje 
projekt 
rysunkowy. W 
domu lub na 
zajęciach 
komputerowych 
realizuje ten 
sam temat za 
pomocą 
programu 
graficznego. 

• pojęcie internetu, 
• komputer jako narzędzie 
do tworzenia sztuki, 
• funkcja i wygląd witryn 
oraz stron internetowych, 
• bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży w internecie.  

• definiuje urządzenie 
zwane komputerem, 
• potrafi wyjaśnić 
pojęcie internetu oraz 
jego zastosowanie, 
• omawia zasady 
bezpiecznego 
użytkowania internetu, 
• określa jedną z 
funkcji komputera jako 
narzędzia do tworzenia 
sztuki,  
• wykonuje wskazane 
ćwiczenie. 
 
 
 
 

• potrafi opisać funkcję i 
wygląd witryn oraz stron 
internetowych, 
• wykonuje różnorodne 
zadania, korzystając z 
graficznych programów 
komputerowych oraz z 
programów do tworzenia 
prezentacji 
multimedialnych. 
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Media w sztuce 1 Podręcznik • pojęcie sztuki nowych • określa pojęcie sztuki • potrafi wymienić I.1 



1 godzina: lekcja z 
podręcznikiem, w 
tym ćwiczenie 1 ze 
str. 65 z podręcznika 
 
Ćwiczenie 2 ze str. 65 
z podręcznika do 
wykonania przez 
chętnych uczniów w 
domu.  

Plastyka 7 
OPERON str. 
62–65 
Uczniowie 
podzieleni na 
grupy przynoszą 
na lekcję: 
papier, ołówek i 
pisaki oraz 
wykonują 
ćwiczenie 1, 
czyli projekt 
kampanii. W 
domu lub na 
zajęciach 
komputerowych 
realizują swój 
projekt za 
pomocą 
komputera. 

mediów, 
• narzędzia sztuki nowych 
mediów,  
• pojęcia: sztuka 
multimedialna, sztuka 
komputerowa. 

nowych mediów, 
• wyjaśnia, na czym 
polega tworzenie 
sztuki komputerowej, 
• wymienia narzędzia 
stosowane do 
tworzenia sztuki 
multimedialnej, 
• tworzy krótkie filmy 
za pomocą telefonu 
komórkowego. 

narzędzia sztuki nowych 
mediów,  
• potrafi zaprojektować i 
stworzyć kampanię 
reklamową. 
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