WYMAGANIA EDUKACYJNE
I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
PLASTYKA KL. VII
Treści:
1.Tworzywo dzieła sztuki. Techniki rysunkowe, narzędzia rysunkowe. Techniki graficzne.
Techniki w malarstwie. Techniki rzeźbiarskie – tradycyjne i nowoczesne. Architektura.
Technologie sztuki nowych mediów ( fotografia, film, grafika komputerowa ).
2. Forma dzieła sztuki. Linia i kontur. Barwa – jasność, nasycenie, walor. Kompozycja.
Kształt i światło. Faktura w rzeźbie i w malarstwie. Perspektywa i głębia. Ekspresja, kontrast,
deformacja.
3. Traść dzieła sztuki. Tematy dzieł sztuki. Symbol i znak w dziele sztuki. Dzieła
abstrakcyjne i realistyczne. Cechy stylowe.
Oczekiwane osiągnięcia uczniów.
Uczeń:
- analizuje dzieła sztuki
- zna i rozróżnia techniki rysunkowe, odwzorowuje motywy z natury
- rozróżnia techniki graficzne, opracowuje matrycę, projektuje graficzne formy użytkowe
- zna techniki malarskie, podłoża i narzędzia, tematykę dzieł, maluje, ilustruje zjawiska i
wydarzenia realne i wyobrażone
- wymienia techniki i materiały rzeźbiarskie, konstruuje małe rzeźbiarskie formy przestrzenne
- rozpoznaje dziedziny architektury, wymienia jej funkcje, materiały budowlane; tworzy
aranżacje przestrzenne z gotowych elementów
- tworzy fotomontaż
- tworzy układy kompozycyjne na płaszczyźnie, potrafi wykonać ornament, rysuje komiks
- klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych
- potrafi zilustrować pojecie abstrakcyjne
- rozróżnia kontrasty barwne, różne rodzaje kompozycji
- zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej
- świadomie stosuje światłocień
- uzyskuje różne rodzaje faktur
- rozróżnia i stosuje różne rodzaje perspektywy
- rozróżnia tematykę dzieł w sztukach plastycznych
- podejmuje działanie z zakresu estetycznego-kształtowania otoczenia
- organizuje własny warsztat pracy
- potrafi współpracować w grupie
- porządkuje własne miejsce pracy
Ocenie podlegają:
- prace plastyczne wykonywane na lekcjach
- zeszyt przedmiotowy
- aktywność ucznia na lekcjach
- odrabianie prac domowych
- przygotowanie do zajęć
- prace dodatkowe wg ustaleń nauczyciela, które wpływają na podniesienie oceny (np. prace
konkursowe lub plakaty).
Wiadomości sprawdzane będą w formie kartkówek oraz odpowiedzi ustnych i wyrażone
stopniem.
Umiejętności praktyczne ucznia sprawdzane będą poprzez wykonanie przez ucznia pracy
ocenionej stopniem.
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