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EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK NA KONIEC NAU KI 

W SZKOLE II STOPNIA 

 

Uczeń 

1. Twórczo kreuje dzieła sztuk plastycznych, posługując się odpowiednimi środkami 

wyrazu i wyraŜając własną osobowość artystyczną. 

2. Realizując prace projektowe wykorzystuje w praktyce wiedzę i umiejętności 

warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w zakresie nauczanej 

specjalności. 

3. Uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych. 

4. Korzysta z róŜnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych, a zwłaszcza w 

zakresie swojej specjalności. 

5. Podejmuje wyzwania biorąc udział w róŜnych konkursach i przeglądach. 

6. Na podstawie analizy formalnej, treściowej i estetycznej dokonuje świadomej oceny 

wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych oraz 

formułuje własne sądy i opinie. 

7. Ewaluuje własną pracę. 

8. Stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych. 

9.  Dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki 

poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a takŜe indywidualnej twórczości 

poszczególnych artystów. 

10. Biegle czyta i sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej 

specjalności. 

11. Stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem 

zawodu plastyka w zakresie swojej specjalności. 

12. Dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze. 

13. Dba o własny rozwój, podnosi kwalifikacje i dąŜy do dalszego kształcenia zdobywania 

wyŜszych umiejętności zawodowych. 

14. Zna podstawowe zasady regulujące gospodarkę rynkową, w szczególności w zakresie 

moŜliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej i artystycznej. 

15. RozróŜnia i wymienia instytucje kultury i przedsiębiorstwa związane z swoim 

zawodem. 
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16. Umiejętnie i racjonalnie organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi 

zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy 

dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej i ochrony środowiska. 

17. Potrafi zainicjować i poprowadzić własną działalność gospodarczą i artystyczną, a 

takŜe planuje i podejmuje działania marketingowe z tym związane. 
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I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
 

HISTORIA SZTUKI 

Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych 

Czas przeznaczony na realizację:   8 godzin w LP, 9 godzin w OSSP, 5 godzin w PSP 

Historia sztuki jest obowiązkowym przedmiotem nauczania. Uczeń zdobywa wiedzę z 

zakresu dziejów sztuki powszechnej i polskiej oraz opanowuje umiejętności opisu i 

analizowania dzieł różnych dziedzin sztuki, a także formułowania dłuższej wypowiedzi 

pisemnej i ustnej na temat dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, 

stylów i kierunków w sztuce. Przedmiot przygotowuje do części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego, oraz do egzaminu maturalnego. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu historii sztuki. 

Uczeń posługuje się zasobem faktów, pojęć i terminów z dziedziny historii sztuki, 

umożliwiającym odbiór dzieł sztuki dawnej i współczesnej we właściwych kontekstach. 

Rozumie teksty  źródłowe i krytyczne oraz samodzielnie zdobywa informacje na temat 

sztuki i jej dziejów. Łączy najistotniejsze dzieła z miejscem ich przechowywania i 

lokalizacji. Rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne. 

II. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki. 

Uczeń konstruuje poprawną merytorycznie wypowiedź (pisemną i ustną) na temat 

dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, stylów i kierunków w sztuce. 

Przyjętą tezę egzemplifikuje właściwym doborem argumentów i przykładów z zakresu 

dziejów sztuki. W wypowiedzi uwzględnia niezbędne konteksty (np. historyczny, 

społeczny, filozoficzny, religijny, literacki, biograficzny). 

III. Analiza i interpretacja dzieł sztuki  i tekstów  kultury. 

Uczeń przeprowadza opis i analizę (w tym analizę porównawczą) dzieł z różnych 

dziedzin sztuki, wskazując ich klasyfikację stylową i znaczenie w dziejach sztuki. Analizuje 

i interpretuje treść dzieła. Formułuje wnioski na podstawie tekstów źródłowych i 

krytycznych poświęconych sztuce. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu historii sztuki. 

 
Uczeń: 
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1. samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, 

zawartych w opracowaniach, podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach, 

2. śledzi bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, 

orientując się w aktualnych trendach i wydarzeniach artystycznych, 

3. rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi 

umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej; identyfikuje najbardziej 

reprezentatywne i najsłynniejsze dzieła: prehistoryczne (m.in. malarstwo 

paleolityczne w Lascaux,  kręgi kamienne w Stonehenge i osadę w Biskupinie), 

starożytne (egipskie, mezopotamskie, kreteńskie, mykeńskie, greckie, etruskie, 

rzymskie), średniowieczne (bizantyńskie, karolińskie, ottońskie, romańskie, 

gotyckie, protorenesansowe), malarstwo niderlandzkie z pogranicza gotyku i 

renesansu, dzieła nowożytne (renesansowe, manierystyczne, barokowe, 

rokokowe, klasycystyczne), dziewiętnastowieczne (romantyczne, realistyczne, 

akademickie, impresjonistyczne, postimpresjonistyczne, dzieła architektury 

historyzmu, eklektyzmu i nurtu inżynieryjnego), z przełomu dziewiętnastego i 

dwudziestego wieku (secesyjne, symboliczne, protoekspresjonistyczne), 

dwudziestowieczne (w tym m.in. : fowistyczne, ekspresjonistyczne, kubistyczne, 

futurystyczne, formistyczne, kolorystyczne - stworzone w kręgu kapistów, 

abstrakcyjne geometryczne i niegeometryczne, dadaistyczne, surrealistyczne, 

konstruktywistyczne, stworzone w kręgu École de Paris, stylu art déco, 

socrealizmu, ekspresyjnego abstrakcjonizmu, pop artu, minimalartu, 

hiperrealizmu, land artu, konceptualizmu, neofiguracji, Nowego Realizmu, opartu, 

tendencji zerowej, graffiti i streetartu, modernizmu i postmodernizmu w 

architekturze, rzeźby organicznej i kinetycznej oraz sztuki krytycznej i 

zaangażowanej), 

4. przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków,  

w obrębie których tworzyli, 

5. identyfikuje najwybitniejszych twórców poszczególnych epok, stylów i kierunków, 

potrafi wymienić i rozpoznać najważniejsze spośród ich dzieł oraz określić w 

przybliżeniu czas ich powstania, ponadto charakteryzuje dorobek wybranych 

artystów europejskich i amerykańskich (m.in.: Fidiasza, Polikleta, Praksytelesa, 

Giotta, Jana van Eycka, Wita Stwosza, Hieronima Boscha, Masaccia, Botticellego, 

Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mantegni, Pierradella Francesca, Rafaela, 

Giorgione’a, Tycjana, Jacopa Tintoretta, PieteraBruegela Starszego, Albrechta 

Dürera, Hansa Holbeina Młodszego, Donatella, Filippo Brunelleschiego, Andrea 

Palladia, El Greca, Caravaggia, Gianlorenzo Berniniego, Francesco Borrominiego, 

Diego Velazqueza, BartoloméEstebana Murilla, Georgesa de la Toura, Nicolas 

Poussina, Claude Lorraina, Petera Rubensa, Antona van Dycka, Fransa Halsa, 

Rembrandta van Rijn, Jana Vermeera van Delft, Antoine Watteau, Jacquesa Louisa 

Davida, Jean-Auguste-Dominique’aIngresa, Antonio Canovy, Berthela 

Thorvaldsena, Francisco Goyi, Eugene’aDelacroixa, Caspara Davida Friedricha, 
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Williama Turnera, Johna Constable’a, Gustave’a Courbeta, Jeana Francoisa Milleta, 

Eduarda Maneta, Claude Moneta, Edgara Degasa, Augusta Renoira, 

GeorgesaSeurata, Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Paula Cézanne’a, Henri de 

Toulouse- Lautreca, Augusta Rodina, Gustawa Klimta, Alfonsa Muchy, Antonio 

Gaudiego, Edwarda Muncha, Henri Matisse’a, przedstawicieli grupy DieBrücke, 

Pabla Picassa, Umberta Boccioniego, Wasyla Kandisky’ego, Pieta Mondraina, 

Kazimierza Malewicza, Marcela Duchampa, Giorgia de Chirico,  Salvadora Dali, 

René Magritte’a, Fridy Kahlo, Marca Chagalla, Amadeo Modiglianiego, Jacksona 

Pollocka, Andiego Warhola, Roya Lichtensteina, Claesa Oldenburga, Francisa 

Bacona, Yvesa Kleina, Niki de Saint Phalle, Christo, Duane Hansona, Victora 

Vasarelly’ego, Alberto Giacomettiego, Constantina Brançusi, Henry Moore’a, Le 

Corbusiera, Franka Lloyda Wrighta) oraz artystów polskich i działających w Polsce 

(m.in. Bartłomieja Berrecci, Domenica Merliniego, Piotra Aignera, Tylmana z 

Gameren, Bernarda Belotto, Marcellego Bacciarellego, Piotra Michałowskiego, 

Artura Grottgera, Henryka Rodakowskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, 

Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Józefa Brandta,  Olgi Boznańskiej, Józefa 

Pankiewicza, Władysława Podkowińskiego, Jana Stanisławskiego, Leona 

Wyczółkowskiego, Henryka Siemiradzkiego, Xawerego Dunikowskiego, Stanisława 

Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego, Witolda Wojtkiewicza, 

Witkacego, Leona Chwistka i innych przedstawicieli grupy formistów, 

przedstawicieli grupy Rytm, kapistów i grupy a.r., Tadeusza Makowskiego, 

Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Aliny 

Szapocznikow, Władysława Hasiora, Romana Opałki, Magdaleny Abakanowicz), 

zna także twórczość wybranych przez nauczyciela artystów schyłku XX i początku 

XXI wieku, 

6. identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i 

formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i 

układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego 

stylu i kręgu kulturowego), 

7. wiąże dzieło z miejscem, w którym ono się znajduje (miasta, kościoły, muzea, 

galerie),  

8. zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne oraz określa ich cechy 

charakterystyczne, przypisując te  techniki artystom, którzy się w nich 

specjalizowali, charakteryzuje i rozpoznaje m.in. enkaustykę, mozaikę, witraż, 

fresk, miniaturę, malarstwo tablicowe i sztalugowe, farby temperowe, olejne, 

pastelowe, akwarelowe, akrylowe, drzeworyt, miedzioryt, akwafortę, litografię, 

sitodruk, chryzelefantynę, rzeźbę w drewnie, kamieniu (w tym marmurze), złocie, 

relief,  odlew w brązie, emalię, intarsję, inkrustację, plakat,  

9. wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła 

współczesne, które wymykają się klasyfikacjom; rozpoznaje i charakteryzuje m.in. 
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collage, instalację, assmablage, emballage, readymade, dekalkomanię, frottage, 

happening, performance, 

10. zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki, 

11. zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych chrześcijańskich, 

bogów greckich i alegorie wybranych pojęć na podstawie atrybutów i sposobów 

przedstawień, 

12. określa funkcję i określa jej wpływ na kształt dzieła, identyfikuje m.in. takie funkcje 

jak: sakralna, sepulkralna, estetyczna i dekoracyjna, dydaktyczna, ekspresywna, 

użytkowa, reprezentacyjna, kommemoratywna, propagandowa, kompensacyjna, 

mieszkalna i rezydencjonalna, obronna, magiczna. 

 

II. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki. 

Uczeń: 

1. porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne 

oddziaływania, a także wpływ na cechy tych stylów: mecenatu artystycznego, 

wydarzeń historycznych i  kulturalnych, estetyki, 

2. rozpoznaje w dziele sztuki temat i wskazuje  jego źródło ikonograficzne, 

3. formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne i ustne wypowiedzi na 

temat sztuki, stosując właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i 

formalny przytaczanych przykładów dzieł, 

4. wspierając się słownikami symboli, przeprowadza analizę ikonograficzną dzieła, 

5. poddaje krytycznej ocenie artystycznej dzieła i zjawiska w sztuce, 

 

III . Analiza i interpretacja dzieł sztuki  i tekstów kultury. 

Uczeń: 

1. dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne 

(np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w 

rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura, relacje z otoczeniem; w malarstwie: 

kompozycja, kolor, światłocień, relacje przestrzenne, faktura), a także potrafi 

wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło i wskazują na 

jego klasyfikację stylową, 

2. analizuje teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując wpływ 

tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt 

dzieła; analizuje także wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się do 

nich odnieść, formułując własne zdanie,    

3. w publikacjach zakresu historii sztuki oddziela faktografię od autorskiej 

interpretacji i analizy. 
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RYSUNEK I MALARSTWO 

Rysunek i malarstwo jest przedmiotem obowiązkowym we wszystkich typach szkół 

plastycznych.Umiejętności zdobyte w jego ramach mają charakter interdyscyplinarny  

i pozostają w korelacji z innymi przedmiotami w edukacji artystycznej. Stanowią jednocześnie 

fundament dla rozwoju świadomości artystycznej. Przedmiot wyposaża ucznia w kluczowe dla 

rozwoju plastycznego umiejętności obserwowania natury i jej transpozycji na środki 

plastyczne. Przygotowuje uczniów do wykonywania zawodu plastyka oraz do podjęcia dalszej 

edukacji artystycznej na poziomie akademickim. 

Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych 

czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 21 godzin w OSSP, 12 godzin w PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu rysunku i malarstwa. 

Uczeń rozpoznaje podstawowe techniki malarstwa i rysunku, materiały i narzędzia; 

posługuje się słownictwem związanym z technikami, materiałami i narzędziami oraz 

środkami artystycznymi w rysunku i malarstwie.  

II. Działania warsztatowe. 

 

Uczeń właściwie i świadomie stosuje daną technikę; właściwie dobiera i stosuje 

narzędzia i materiały do określonej techniki. 

III. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni. 

Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje, umiejętnie przekłada na język 

plastyczny - kreuje kompozycję płaszczyzny obrazu. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu rysunku i malarstwa. 

Uczeń:  

1. rozróżnia i definiuje podstawowe terminy związane z formą dzieła sztuki 

rysunkowej i malarskiej, 

2. rozpoznaje podstawowe techniki rysunku i malarstwa: rysunek ołówkiem, sepią, 

sangwiną, piórko, tusz, farby wodne, pastel, farby olejne, 

3. dobiera i definiuje środki wyrazu plastycznego charakterystyczne dla danej 

dyscypliny, 

4. rozróżnia w rysunku i malarstwie treść i formę, 

5. odtwarza analitycznie rzeczywistość  i ją  interpretuje  
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6. rozumie zależność rysunku i malarstwa od uwarunkowań zewnętrznych 

i przeżyć emocjonalnych. 

II. Działania warsztatowe 

Uczeń: 

1. sprawnie posługuje się podstawowymi technikami rysunku i malarstwa, 

eksperymentuje stosując techniki niekonwencjonalne, 

2. w swoich działaniach twórczych posługuje się świadomie środkami wyrazu 

plastycznego, charakterystycznymi dla dyscyplin: rysunek i malarstwo, 

3. świadomie komponuje na płaszczyźnie, stosuje poprawną konstrukcję, proporcje, 

skalę itp., w malarstwie zwraca uwagę na barwę i właściwą formę oraz konstrukcję 

obrazu,  

4. wykonuje szkice i kompozycje studyjne w oparciu o naturę i wyobraźnię (studia 

postaci, plenerowe, martwych natur),  

5. wykonuje kompozycje na określonych formatach, dokonuje analizy i syntezy formy  

w rysunku i malarstwie, 

6. świadomie interpretuje rzeczywistość, a także wyraża własne odczucia 

i emocje artystyczne, 

7. dokonuje analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logicznie je wykorzystuje 

w indywidualnym w procesie tworzenia, 

 

III. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni: 

Uczeń: 

1. dokonuje oceny wartości plastycznych i artystycznych dokonań, 

2. ocenia własne osiągnięcia, 

3. wypracowuje własny język artystyczny, 

4. świadomie i właściwie dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy, 

5. przedstawia, formułuje i interpretuje pojęcia i idee w zakresie rysunku 

i malarstwa, 

6. poszukuje rozwiązań dla wyrażenia własnych wypowiedzi. 

 

RZEŹBA 

Celem przedmiotu jest nauczenie świadomego poruszania się w przestrzeni 

trójwymiarowej. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim 

wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Umiejętności zdobyte 

w ramach przedmiotu rzeźba, obok rysunku i malarstwa, są kluczowymi umiejętnościami w 

kształceniu plastycznym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rzeźby 

przede wszystkim poprzez działania praktyczne. 



12 
 

Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. 

Czas przeznaczony na realizację: 6 godzin w LP, 6 godzin w OSSP, 3 godziny w PSP.  

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu rzeźby. 

 

Uczeń rozpoznaje materiały i techniki rzeźbiarskie; posługuje się słownictwem 

związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w rzeźbie; właściwie 

dobiera i stosuje narzędzia rzeźbiarskie do określonej techniki. 

II. Działania warsztatowe. 

 

Uczeń buduje formę rzeźbiarską przestrzenną i półprzestrzenną; organizuje warsztat 

pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; łączy i wykorzystuje różne techniki i 

materiały rzeźbiarskie; właściwie dobiera technikę do koncepcji rzeźby. 

III. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni. 

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

wyobraźni; umiejętnie przekłada pojęcia i idee na język plastyczny.  

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu rzeźby. 

 

Uczeń: 

1. rozróżnia materiały rzeźbiarskie: glina, glina ceramiczna plastelina, gips, wosk, 

drewno, kamień, metal i inne materiały ogólnodostępne, 

2. 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. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. stosuje różnorodne techniki rzeźbiarskie: modelowanie bezpośrednie w zadanym 

materiale, formowanie metodą ceramiczną, odlew gipsowy, wykorzystuje technikę 
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modelowania w formie negatywowej, stosuje  w realizacjach nowe technologie i 

materiały, 

2. realizuje rzeźbę w różnorodnych materiałach, np. w drewnie i w kamieniu przy użyciu 

odpowiednich narzędzi oraz wykonuje drobne odlewy w metalu, 

3. buduje formy trójwymiarowe i konstrukcje nośne pod te formy, 

4. łączy elementy liternicze i rzeźbiarskie w plakietach i realizacjach medalierskich, 

5. buduje płaskorzeźby wraz z konstrukcjami nośnymi pod nie, 

6. dobiera odpowiednie materiały i techniki podczas realizacji rzeźbiarskich, 

7. zabezpiecza materiały, z których wykonuje pracę, 

8. przeprowadza proces twórczy od koncepcji do realizacji. 

III. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń: 

1. wykonuje studium głowy ludzkiej z modela w skali zbliżonej do naturalnej, 

2. samodzielnie buduje kompozycję przestrzenną na zadany temat, 

3. realizuje tematy abstrakcyjne(koncepcyjne) poszukując, projektując i wykonując 

formę przestrzenną, 

4. buduje logiczną i spójną wypowiedź na temat podjętych rozwiązań, 

5. samodzielnie realizuje kompozycję figuralną w oparciu o rzeźbiarskie szkice postaci, 

6. organizuje zastaną przestrzeń w projektach architektoniczno-rzeźbiarskich. 

 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA 

Przedmiot podstawy projektowania  jest obowiązkowym przedmiotem we wszystkich 

typach szkół plastycznych. Kształcenie ma otwierać drogę poznania i zrozumienia szczególnej 

odmienności projektowania plastycznego, którego istota zawiera się w ześrodkowaniu 

wszystkich działań kreacyjnych w artykulacji formalnej. Celem przedmiotu jest kształcenie 

poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, w wyniku których uczeń rozwija intuicję, 

wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną. 

Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych 

Czas przeznaczony na realizację:  3 godziny w LP, 4 godziny w OSSP, 3 godziny w PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości wyznaczające zagadnienia przedmiotu podstawy projektowania. 

Uczeń rozpoznaje specyfikę projektowania plastycznego, którego odmienność 

warunkuje priorytet języka formy;rozróżnia charakterystyczne cechy projektowania 

plastycznego, odróżniające je od innych sposobów projektowania. 
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II. Działania projektowe.  

Uczeń korzysta ze źródeł i natury języka plastyki w projektowaniu płaskim i 

przestrzennym, a w konsekwencji organizuje warsztat pracy i planuje proces tworzenia w 

tej dziedzinie; wykorzystuje w projektowaniu tradycyjny warsztat plastyka, jak również 

stosuje nowoczesne techniki  i technologie. 

 

III. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń dostrzega i rozróżnia czynniki sprawcze kształtowania; obserwuje naturę i 

twórczo ją interpretuje; poszukuje nowatorskich rozwiązań także w oparciu o 

współczesne technologie. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości wyznaczające problematykę przedmiotu podstawy projektowania. 

Uczeń: 

1. rozróżnia i definiuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu podstaw projektowania i  

języka dziedziny, jak: 

a) światło, barwa, materia, ruch,  

b) płaszczyzna i przestrzeń - wzajemne oddziaływanie i współgranie, 

c) czynniki elementarne komponowania: linia, płaszczyzna, bryła. 

d) czynniki kreatywne komponowania: konstrukcja, akcent, rytm, struktura, 

napięcie, kontrast,  

2. dostrzega relacje między obrazem (znakiem) i słowem (literą), treścią a formą 

przekazu plastycznego, 

3. definiuje i rozróżnia podstawowe terminy i pojęcia z zakresu typografii i liternictwa, 

4. definiuje i rozróżnia podstawowe pojęcia z psychofizjologii widzenia. 

II. Działania projektowe. 

Uczeń: 

1. posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni, 

2. realizuje rozwiązania kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni, 

3. tworzy iluzję przestrzeni na płaszczyźnie, 

4. planuje pracę, dzieląc ją na fazy: koncepcyjna (wyboru), realizacji (definiowania),  

utrwalenia (dokumentacji), 

5. tworzy kompozycje z wykorzystaniem litery i układu literniczego, w oparciu o zasady 

typografii i  edycji tekstu akapitowego i ozdobnego, 

6. w działaniach twórczych poznaje i stosuje zasady tworzenia dokumentacji technicznej 

i prezentacyjnej własnych dokonań, 
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7. posługuje się tradycyjnymi oraz nowoczesnymi technikami i technologiami pracy i 

przekazu. 

III. Interpretacja natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń:   

1. uczeń przygotowuje materiał  wyjściowy do projektu w oparciu o swobodne formy 

inspiracji, 

2. interpretuje naturę, przekształcając ją na określone środki wyrazu, 

3. realizuje ćwiczenia z wyobraźni, 

4. dokonuje oceny wartości artystycznych i estetycznych oraz jakości technicznych prac 

zrealizowanych w ramach przedmiotu. 

 

 

I. SPECJALNOŚCI ZAWODU PLASTYK 

ANIMACJA 

Animacja to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Uczeń 

zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu animacji, a także jej historii. 

Nabywa umiejętności związane z różnymi technikami animacji przede wszystkim poprzez 

działania praktyczne. Rozwija wyobraźnię czasowo-ruchową i wrażliwość na zmianę. Ze 

względu na specyfikę pracy przy animacji, ucznia ukierunkowuje się na jak największą ilość 

działań grupowych. Absolwent wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do 

podjęcia pracy lub do kontynuowania kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu animacji. 

  Uczeń zapoznaje się z zarysem historii animacji, przyswaja teoretyczne zasady 

tworzenia ruchu i zagadnienia związane z dyscypliną; rozpoznaje różne techniki animacji. 

II. Działania  warsztatowe. 

Uczeń poznaje podstawowe techniki animacji w praktyce, poprzez realizację form 

animacyjnych; samodzielnie dobiera odpowiednią technikę do realizacji zadania. 
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III. Działania  twórcze. 

Uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach twórczych; eksperymentuje  

i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny; w swoich projektach 

wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki.  

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu animacji. 

Uczeń:   

1. rozróżnia i charakteryzuje czołowy dorobek polskiej i światowej animacji, 

2. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu:  przygotowania projektu, realizacji różnych 

form animacji oraz zasad organizacji produkcji, 

3. rozpoznaje i definiuje główne techniki animacji  

4. rozpoznaje zasady tworzenia ruchu, 

5. wykazuje się znajomością zagadnień teoretycznych związanych z poszczególnymi 

etapami pracy nad animacją. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. dobiera właściwe techniki animacji do realizacji formy animacyjnej,   

2. organizuje warsztat pracy, dobierając właściwe narzędzia, materiały  

i technologie, a także środki ochrony osobistej, 

3. planuje właściwie pracę, dzieląc ją na etapy: preprodukcji, produkcji, post produkcji, 

4. tworzy ćwiczeniowe formy animacyjne w podstawowych technikach animacji, 

5. sporządza scenariusz animacji oraz poddaje go analizie, 

6. sporządza budżet na realizację formy animacyjnej, 

7. realizuje animację, 

8. dokonuje montażu animacji, 

9. udźwiękawia animację 

10. dokumentuje swoje dokonania i potrafi je prezentować. 

III. Działania  twórcze. 

Uczeń: 

1. przedstawia, formułuje i interpretuje  różne pojęcia za pomocą formy animacyjnej, 

2. dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych  

w animacji współczesnej, historycznej,  a także w pracach własnych, 

3. świadomie i właściwie dobiera do koncepcji prac środki wyrazu artystycznego  
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4. podejmuje działania niekonwencjonalne, jak:  wykorzystanie różnych technik animacji 

oraz ich łączenie. 

 

ARANŻACJA PRZESTRZENI 

Aranżacja przestrzeni to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. W procesie nauczania uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego 

podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość 

estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są 

umiejętności twórczego myślenia przy wykorzystaniu wyobraźni przestrzennej, wrażliwości i 

innych indywidualnych predyspozycji ucznia. Przedmiot przygotowuje do podjęcia pracy w 

tej dziedzinie, jak również do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiedza z dziedziny projektowania przestrzennego. 

Uczeń opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu dziedziny; poznaje zasady 

ergonomii oraz zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia, dostrzega konieczność 

nieustannego podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej 

człowieka; korzysta z bogactwa dziedzictwa kulturowego.   

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń wykazuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu aranżacji przestrzeni i 

projektowania form przestrzennych; w działaniach twórczych właściwie dobiera środki 

artystyczne; wykazuje się umiejętnością dostosowania narzędzi i materiałów do tematu i 

zakresu pracy.  

III. Kreacja w aranżacji przestrzeni. 

Uczeń eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny; w 

swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki;  

umiejętnie przekłada idee na język plastyczny, świadomie referuje i ocenia osiągnięte 

przez siebie rezultaty. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 
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I. Wiedza  z dziedziny aranżacji przestrzeni. 

Uczeń: 

1. rozróżnia i definiuje podstawowe środki wyrazu artystycznego w kreowaniu 

przestrzeni,  takie jak: kompozycja, światło, kolor, faktura, znak, litera itp., 

2. charakteryzuje  podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej), 

3. rozumie i dostrzega podstawowe uwarunkowania ergonomii, 

4. rozróżnia i charakteryzuje materiały oraz technologie stosowane w projektowaniu 

przestrzennym, 

5. rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą i kompozycją 

przestrzenną. 

 

II. Działania  warsztatowe. 

Uczeń: 

1. sprawnie posługuje się materiałami i narzędziami plastycznymi, 

2. planuje pracę dzieląc ją na część projektową i wykonawczą, 

3. dobiera właściwe materiały i technologie do wykonywanego zadania, 

4. świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego (kompozycja, światło, kolor, 

forma, faktura, znak, litera itp. ), 

5. w pracach uwzględnia elementy graficzne i typograficzne, 

6. w zadaniach projektowych stosuje zasady ergonomii, 

7. wyszukuje i trafnie stosuje gotowe elementy aranżacji przestrzeni (meble, 

oświetlenie, systemy wystawiennicze itp.), 

8. w oparciu o obowiązujące normy, tworzy profesjonalną dokumentację techniczną  

swoich projektów, 

9. umiejętnie dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze, wykorzystując 

warsztat tradycyjnyi nowoczesne technologie, 

 

III. Kreacja w aranżacji przestrzeni. 

Uczeń: 

1. myśli i działa kreatywnie, tworząc proste projekty przestrzenne, 

2. samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia, 

3. nakreśla kształt realizowanego zadania, 

4. w swoich projektach czerpie różnorodne inspiracje, także z dorobku kulturowego, 

5. wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności w twórczy sposób. 
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ARTYSTYCZNY I UŻYTKOWY DRUK SITOWY 

Artystyczny i użytkowy druk sitowy to główny przedmiot zawodowy specjalności 

artystycznej o tej samej nazwie. W jej ramach uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności  z 

zakresu techniki sitodruku. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez uczniów świadomości 

posługiwania się odpowiednimi środkami plastycznymi dla druku sitowego. Uczeń zdobywa 

wiedzę, przygotowany jest do rozwiązywania problemów plastycznych, kształtuje swoją 

wrażliwość plastyczną oraz doskonali warsztat. Przedmiot przygotowuje do podjęcia pracy, 

jak również do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim, zwłaszcza w zakresie 

grafiki warsztatowej. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu artystycznego i użytkowego druku sitowego. 

Uczeń nabywa podstawowe wiadomości z zakresu druku sitowego; rozpoznaje 

materiały i surowce oraz procesy  technologiczne w technice sitodruku. 

II. Działania  warsztatowe i twórcze. 

  Uczeń opracowuje i wykonuje projekt na zadany temat oraz realizuje go 

indywidualnie lub zespołowo w technice druku sitowego; organizuje własny warsztat 

pracy oraz proces realizacji; łączy i wykorzystuje różne metody i materiały; właściwie 

dobiera narzędzia i sposób realizacji do założeń projektu. 

III. Interpretowanie oraz kreacja z natury i wyobraźni. 

Uczeń obserwuje naturę,  poprawnie ją przedstawia, podejmuje też próby plastycznej 

interpretacji otaczającej go rzeczywistości; realizuje projekty o charakterze artystycznym 

i użytkowym, posiłkując się naturą oraz  własną wyobraźnią; umiejętnie przekłada pojęcia 

i idee na płaszczyznę druku sitowego. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu artystycznego i użytkowego 

druku sitowego. 

Uczeń: 
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1. definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy plastyczne i pojęcia z zakresu 

techniki sitodruku w procesie projektowym i warsztatowym,  takie jak: 

a) kompozycja, forma, faktura, dominanta, kierunki, walor, kontrast, kolor, wzajemne 

oddziaływanie i współgranie środków plastycznych itp., 

b) matryca, rama drukarska, rakla, stół drukarski, odbitka, kopiorama, suszarka do 

odbitek, wymywalnia itp.,   

2. rozróżnia, opisuje i charakteryzuje metody przygotowania: 

a) raportu, 

b) szablonów wycinanych, fotochemicznych, kombinowanych itp., 

c) rozbarwień wykonanych manualnie i z wykorzystaniem graficznych programów 

komputerowych, 

d) rodzaje farb drukarskich z uwzględnieniem rodzaju podłoża do druku (papier, 

tkanina, inne). 

 

II. Działania warsztatowe i twórcze. 

Uczeń: 

1. planuje i organizuje własny warsztat pracy stosownie do zadania, 

2. korzysta z warsztatu pracy dobierając właściwe narzędzia, materiały oraz środki 

ochrony osobistej: 

a. korzysta z narzędzi i materiałów używanych w druku sitowym, 

b. podczas pracy z materiałami wymagającymi ochrony ciała stosuje fartuchy 

ochronne, rękawice, okulary ochronne itp., 

3. Dobiera metodę pracy w procesie realizacji projektu, 

4.  rozplanowuje etapy pracy,przygotowując: projekt, opracowując  matrycę i 

wykonując  odbitki, 

5. realizuje prace indywidualnie lub w zespole w technice druku sitowego na różnych 

podłożach (np. tkaninie, szkle, papierze), 

6. dokumentuje  i profesjonalnie prezentuje własne dokonania twórcze (dokumentacja 

fotograficzna, portfolio). 

 

III. Kreacja z natury i wyobraźni. 

Uczeń:   

1. realistycznie przedstawia przedmiot za pomocą wybranych narzędzi rysunkowych,  

malarskich i graficznych, 

2. podejmuje próby kreatywnego przetwarzania rzeczywistości i wzbogacenia jej o 

stosowanie faktur, struktur, odrealniania kształtów itp.,  

3. stosuje różne rodzaje kompozycji i wykorzystuje  je w pracy plastycznej, 

4. poprawnie analizuje, formułuje, interpretuje, i przedstawia pojęcia oraz idee na 

płaszczyźnie artystycznej i użytkowej. 
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CERAMIKA 

Ceramika to główny przedmiot zawodowy specjalności o tej samej nazwie. Ze 

względu na swoją specyfikę, jest dyscypliną łączącą elementy projektowania, rysunku,  

malarstwa i rzeźby. Oferuje szeroki wachlarz możliwości realizacyjnych. Ceramika we 

wszystkich swoich aspektach jest niezwykle ważną składową każdej cywilizacji. Jednocześnie 

jest dyscypliną dynamicznie się rozwijającą, zarówno na płaszczyźnie projektowania 

przemysłowego, działań artystycznych, jak i badań naukowych. Dyscyplina rozwija 

umiejętności planowania, gospodarowania materiałami, współdziałania w grupie. Inspiruje 

innowacyjne działania artystyczne i techniczne. Poprzez procesy poznawcze rozwija 

wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę, teksturę, kolor. Umiejętności te pozwalają 

na dalsze kształcenie we wszystkich dziedzinach sztuki. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu ceramiki 

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i techniki z zakresu ceramiki użytkowej i 

unikatowej, posługuje się terminologią związaną z tą dziedziną, właściwie dobiera i 

stosuje narzędzia do określonej techniki; rozumie podstawowe procesy technologiczne 

zachodzące podczas formowania, suszenia i wypalania ceramiki; prezentuje własne 

opinie i sądy na temat szeroko pojętej ceramiki w kontekście projektowania i sztuki 

współczesnej. 

II. Działania warsztatowe 

Uczeń projektuje i realizuje formę przestrzenną i płaską w poznanych technikach 

ceramicznych z uwzględnieniem możliwości technologicznych. 

III. Kreacja z natury i wyobraźni 

Uczeń świadomie posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego, 

stosowanymi w ceramice.Kreuje formę przestrzenną z wyobraźni, umiejętnie przekłada 

pojęcia i idee na język ceramiki. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu ceramiki 
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Uczeń: 

1. rozróżnia  podstawowe techniki formowania ceramiki, jak: modelowanie ręczne, 

odlewania, toczenie, 

2. rozróżnia i charakteryzuje właściwości materiałów ceramicznych głównych i 

pomocniczych, jak: 

a) masa szamotowa, masa lejna, szkliwa itp.,  

b ) gips, impregnaty itp., 

3. rozróżnia i definiuje terminy dotyczące procesów technologicznych, jak:  

modelowanie, suszenie, angobowanie,  wypalanie biskwitowe, szkliwienie, wypał, 

dekorowanie, 

4.  rozróżnia metody zdobienia ceramiki np.: barwienie mas, dekorowanie naszkliwne, 

podszkliwne, szkliwienie itp. 

5. opisuje podstawy historii ceramiki i jej wpływ na współczesny rozwój tej  dyscypliny. 

6. określa aktualne trendy w ceramice i sztuce współczesnej. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. panuje nad całym procesem realizacyjnym (projektuje i wykonuje: szkice 

koncepcyjne, rysunek wykonawczy, model w skali); planuje właściwie pracę, dzieląc ją 

na określone fazy (formowanie, suszenie, wypalanie, dekorowanie, wypalanie), 

2. dostosowuje realizację do możliwości bazy warsztatowej (dopasowuje wielkość form 

do wielkości pieców, dobiera spośród dostępnych właściwe  surowce do realizacji 

określonego charakteru zadania), 

3. bezpiecznie obsługuje urządzenia związane z procesem technologicznym, 

4. dobiera i stosuje właściwe narzędzia używane w ceramice (rylce, brzeszczoty, 

kształtki, itp.), 

5. uczestniczy  w procesie załadunku i rozładunku pieca, 

6. wybiera właściwą technikę szkliwienia (pistolet, pędzel, zanurzanie, polewanie, itp.), 

7. sporządza dokumentację własnej pracy korzystając z dostępnych programów 

graficznych środków przekazu (fotografia, rysunek, portfolio), 

8. prezentuje efekty swojej pracy, opisuje kontekst jej powstania iźródła inspiracji; w 

sposób zrozumiały  przedstawia  proces  technologiczny. 

 

III. Kreacja z natury i wyobraźni 

Uczeń: 

1. świadomie używa różnorodnych środków wyrazu artystycznego (modeluje formę, 

różnicuje ukształtowanie powierzchni, wykorzystuje takie właściwości materiału, jak 

struktura, kolor), 
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2. dokonuje analizy i syntezy obserwowanych zjawisk i  obiektów, interpretując je w 

ramach postawionego zagadnienia, 

3. poszukuje własnego, oryginalnego sposobu interpretacji idei w tworzywie 

ceramicznym z możliwością łączenia z innymi materiałami. 

 

CHARAKTERYZACJA I WIZAŻ 

Charakteryzacja i wizaż to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu charakteryzacji z makijażem oraz z 

podstawami perukarstwa i fryzjerstwa. Specjalność przygotowuje ucznia do podjęcia pracy 

przede wszystkim w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach przygotowujących do 

występów scenicznych. Absolwenci mogą także podjąć dalszą edukację na uczelniach 

wyższych.   

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu charakteryzacji i wizażu. 

Uczeń rozróżnia i charakteryzuje podstawowe materiały, narzędzia, techniki i 

technologie charakteryzatorskie. Właściwie je dobiera i zna ich zastosowanie.  

II. Działania warsztatowe w zakresie charakteryzacji. 

Uczeń  wykonuje pełną charakteryzacje, organizuje warsztat pracy i planuje proces 

realizacji; łączy i wykorzystuje różne techniki i materiały; właściwie dobiera środki do 

realizacji koncepcji charakteryzacji. 

III. Kreacja postaci. 

Uczeń tworzy i  czyta projekt realizacyjny i umiejętnie dobiera środki wyrazu 

artystycznego właściwe do jego realizacji; wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu 

problemów zawodowych. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu charakteryzacji i wizażu 

Uczeń: 
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1. rozróżnia, identyfikuje i charakteryzuje rodzaje makijażu, fryzur i kanonów estetyki:  

antyku,  średniowiecza, renesansu, baroku, rokoka , klasycyzmu, romantyzmu,  XIX i 

XX wieku (np. secesji, lat dwudziestych, czterdziestych, pięćdziesiątych,  

sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych); charakteryzuje makijaże 

typowe dla wybranych grup etnicznych, np. makijaż  gejszy, makijaż hinduski oraz 

wybrane  teatralne charakteryzacje  historyczne np. commediidell’ arte, 

2. wyszukuje, rozpoznaje i charakteryzuje najnowsze trendy w makijażu, 

3. objaśnia rolę kolorystyki w charakteryzacji i makijażu oraz we fryzurze i w zaroście, 

4. identyfikuje podstawowe techniki, technologie i środki charakteryzatorskie, rozróżnia     

materiały i narzędzia, zna ich zastosowania i przeznaczenie. 

 

II. Działania warsztatowe w zakresie charakteryzacji. 

Uczeń: 

1. sprawnie posługuje się narzędziami i środkami charakteryzatorskimi, w tym 

podstawowymi narzędziami perukarskimi i fryzjerskimi, 

2. wykonuje pełną charakteryzację z fryzurą, również z użyciem peruk i elementów 

perukarskich, typu zarosty , tresy , rzęsy itp. według projektu własnego lub 

otrzymanego do realizacji, 

3. wykonuje makijaże historyczne i współczesne,  

4. dobiera i wykonuje makijaże estradowe (np. na pokaz mody), 

5. dobiera i wykonuje makijaż  poprawiający niedoskonałości proporcji twarzy 

(korekcyjny), 

6. konsekwentnie stosuje kolorystykę w charakteryzacji, makijażu, fryzurze i zaroście, 

7. przy realizacji projektu dobiera właściwe techniki i środki charakteryzatorskie, 

uwzględniając końcowy efekt, miejsce realizacji i  przeznaczanie, 

8. planuje swoją pracę, dzieląc ją na etapy projektu i realizacji, 

9. efektywnie współpracuje z zespołem 

10. dokumentuje swoje osiągnięcia i potrafi je prezentować. 

 

III. Kreacja postaci. 

Uczeń: 

1. tworzy charakteryzacje na podstawie scenariusza, 

2. dostosowuje i umie wykorzystać środki charakteryzatorskie do realizacji postaci, 

uwzględniając jej cechy np. charakter, pozycje społeczną, ekonomiczną, wykonywany 

zawód, stan zdrowia, stan emocjonalny, czas i miejsce, 

3. kreuje wizerunek makijażem, akcentując osobowość postaci stosownie do konkretnej 

okoliczności (np. makijaż ślubny), 
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4. świadomie wykorzystuje i interpretuje wiedzę historyczną we współczesnych 

realizacjach (stylizacja makijażu i fryzury), 

5. znajduje inspiracje w różnych dziedzinach sztuki i  twórczo je wykorzystuje. 

 

FOTOGRAFIA 

Fotografia jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej nazwie. 

Świadome i umiejętne posługiwanie się obrazem fotograficznym jest niezbędne do 

funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym świecie. Uczeń, w procesie 

kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego 

obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, 

fotograficznego obrazowania i tworzenia obrazów przy pomocy zaawansowanych 

programów komputerowych. Poprzez analizę dokonań wybitnych twórców buduje swoją 

wrażliwość i kreatywność. Specjalność przygotowuje ucznia do podjęcia pracy, jak i do 

kontynuowania kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu fotografii. 

Uczeń poznaje historię medium i jego języka, rozróżnia i definiuje podstawowe 

terminy i pojęcia związane z dziedziną fotografii; wykazuje się umiejętnością 

wyszukiwania potrzebnych informacji  w celu poszerzania wiedzy. 

II. Działania warsztatowe  charakterystyczne dla fotografii. 

Realizując wyznaczony cel lub zadanie, uczeń potrafi świadomie zaplanować jego 

wykonanie z wykorzystaniem współczesnych technik i technologii, posługując się 

wcześniej poznanym językiem medium; łączy w swoich działaniach możliwości innych 

obszarów sztuk audio-wizualnych; świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę.  

III. Kreacja obrazu fotograficznego. 

Zdobyta wiedza, wrażliwość i kreatywność, pozwalają na tworzenie prac na 

najwyższym możliwym poziomie. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu fotografii. 
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Uczeń: 

1. opisuje podstawy historii fotografii, 

2. rozróżnia i definiuje poszczególne gatunki fotograficzne, 

3. definiuje pojęcia z zakresu języka fotografii, jego techniki i technologii, 

4. rozpoznaje poszczególne elementy budowy obrazu fotograficznego, 

5. wykazuje się znajomością najnowszych narzędzi do zapisu obrazu cyfrowego, 

obrazowania fotograficznego, 

6. rozróżnia  możliwości współczesnych aparatów fotograficznych i optyki, 

7. samodzielnie formułuje założenia merytoryczne i techniczne zadanego projektu, 

8. charakteryzuje podstawowe rodzaje źródeł światła i ich zastosowanie, 

9. dostrzega rolę fotografii we współczesnym świecie, 

10. poznaje znaczenie autoprezentacji i przedstawiania realizowanych prac. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. umiejętnie i bezpiecznie korzysta ze  sprzętu i urządzeń fotograficznych, 

2. dobiera odpowiedni sprzęt do wykonania zadania, 

3. planuje kolejne etapy pracy – od koncepcji do realizacji zadania fotograficznego, 

4. wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu języka i budowy obrazu 

fotograficznego,  

5. stosuje w praktyce wiedzę z zakresu współczesnych możliwości przetwarzania 

obrazu fotograficznego, 

6. kontroluje koszty i przewiduje nakład czasu niezbędny do realizacji zadania, 

7. prezentuje własny dorobek fotograficzny, 

8. przygotowuje dokumentacje swoich dokonań artystycznych. 

III. Kreacja obrazu fotograficznego. 

Uczeń: 

1. samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia, 

2. nakreśla kształt realizowanego zadania, 

3. wprowadza nowatorskie i eksperymentalne działania, korzystając również z 

możliwości innych dziedzin artystycznych, zwłaszcza z zakresu multimediów, 

4. włącza najnowsze osiągnięcia techniki i technologii do kreacji swoich projektów, 

5. swoją twórczością potrafi odnieść się do dorobku wybitnych fotografów, korzystając z 

ich doświadczeń i inspirując się nimi, 

6. wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności w twórczy sposób, 

7. dokonuje oceny wartości plastycznych i artystycznych realizacji. 
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KAMIENIARSTWO I SZTUKATORSTWO 

Kamieniarstwo i sztukatorstwo to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie. Przygotowuje do wykonywania prac rzeźbiarskich w kamieniu, uczy 

wykonywania odlewów gipsowych jako modeli pomocniczych, zapoznaje uczniów z techniką 

i technologią obróbki kamienia oraz z technologią sztukatorską. Wyrabia także umiejętność i 

sprawność w posługiwaniu się wszystkimi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi w tej 

specjalności. Przedmiot rozwija cechy systematyczności i dokładności zawodowej, 

wrażliwość, smak artystyczny i wyobraźnię w kształtowaniu form plastycznych. Przygotowuje 

do podjęcia pracy w zawodzie, jak również do kontynuacji kształcenia na etapie 

akademickim.  

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP,  12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu technik kamieniarskich i sztukatorskich  

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i techniki kamieniarskie i sztukatorskie; 

posługuje się słownictwem związanym z obróbką kamienia i sztukatorstwa, zna i 

rozpoznaje materiały stosowane w technice kamieniarskiej i sztukatorskiej; właściwie 

dobiera i stosuje narzędzia rzeźbiarskie do obróbki kamienia. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń świadomie buduje formę rzeźbiarską przestrzenną i półprzestrzenną w 

kamieniu; organizuje warsztat pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; 

rozpoznaje i dobiera odpowiedni materiał do formy rzeźbiarskiej; łączy i wykorzystuje 

różne techniki i materiały , właściwie dobiera technikę do koncepcji rzeźby. 

III. Kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; kreuje formę przestrzenną i 

półprzestrzenną z wyobraźni; umiejętnie przekłada pojęcia i idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu technik kamieniarskich i sztukatorskich.  

Uczeń: 

1. dostrzegatradycje artystyczne i technologiczne kamieniarstwa i sztukatorstwa, 

2. rozróżnia  i opisujestyle i formy architektoniczne oraz ornamentykę stosowaną w 

kamieniarstwie i sztukatorstwie na przestrzeni dziejów, 
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3. rozróżnia i definiuje pojęcia i terminy z zakresu kamieniarstwa i sztukatorstwa, 

4. rozpoznaje różnorodne gatunki kamienia: wapienie, piaskowce, marmury i granity 

oraz materiały pomocnicze stosowane w kamieniarstwie i sztukatorstwie: glina, gips, 

żywice epoksydowe, sylikony, minerosy  itp., 

5. opanowuje podstawowe zagadnienia z zakresu rysunku zawodowego kamieniarstwa i 

sztukatorstwa. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. sprawnie posługuje się warsztatem technicznym i technologicznym, 

2. umiejętnie używa narzędzi i urządzeń do obróbki ręcznej i mechanicznej, 

stosowanych w kamieniarstwie i sztukatorstwie, 

3. stosuje przyrządy do wykonywania kopii rzeźb, takie jak: rama i pion, cyrkiel i 

kątownik oraz punktownica, 

4. projektuje i wykonuje formy rzeźbiarskie i architektoniczne w kamieniu i 

stiuku,wykorzystując środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych 

technik, 

5. stosuje właściwe  sposoby  zabezpieczenia kamienia i stiuku, 

6. planuje kolejne etapy pracy – od projektu do realizacji, 

7. stosuje nowości technologiczne w zakresie obróbki kamienia oraz materiałów 

stosowanych w kamieniarstwie i sztukatorstwie, 

8. stosuje zasady kształtowania napisów i techniki wykuwania liter.  

9. stosuje różne sposoby wykonywania odlewów, jak: forma tracona, forma klinowa, 

forma silikonowa,wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do realizacji pracy na 

zadany temat, 

10. sporządza dokumentację projektową i realizacyjną (rysunkową, fotograficzną, 

opisową), 

11. wykorzystuje wiedzę z zakresu  historii sztuki w wykonywaniu rekonstrukcji detalu 

architektonicznego i rzeźbiarskiego w różnych gatunkach kamienia i stiuku, 

12. sprawnie wykonuje kopię detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego w kamieniu i 

stiuku, stosując odpowiednie techniki i metody, 

13. prezentuje rezultaty swoich działań artystycznych,  

14. wykonuje studyjne kompozycje roślinne z natury, 

15. opracowuje projekty elementów kamieniarskich i sztukatorskich na podstawie natury, 

16. rozpoznaje style i formy w kontekście tej dziedziny  na przestrzeni dziejów. 

 

III. Kreacja z natury i z wyobraźni 

 

Uczeń: 
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1. przetwarza i interpretuje naturę, wykonując formy architektoniczne i rzeźbiarskie, 

2. dokonuje oceny wartości plastycznych i artystycznych prac, 

3. dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy. 

 

LUTNICTWO 

Lutnictwo jest głównym przedmiotem zawodowym specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie.Uczeń zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i 

budowy instrumentów lutniczych. Zdobywana wiedza i umiejętności mają charakter 

interdyscyplinarny, obejmujący kształcenie plastyczne i podstawy muzyczne. Poprzez zajęcia 

warsztatowe i twórcze uczeń rozwija umiejętności manualne, wyobraźnię plastyczną i 

wrażliwość na formę. Wiedza i umiejętności w zakresie muzyki stanowią podstawę do 

prawidłowej oceny właściwości dźwiękowych oraz sprawności technicznej zbudowanego 

instrumentu. Rozwój tej specjalności jest istotny dla funkcjonowania kultury muzycznej. 

Przedmiot przygotowuje do pracy zawodowej, jak również do kontynuacji kształcenia na 

poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu lutnictwa. 

Uczeń poznaje podstawowe pojęcia, terminy lutnicze i muzyczne oraz posługuje się 

nimi w procesie projektowania i wykonania instrumentu lutniczego. Poznaje materiały, 

techniki ich obróbki i narzędzia lutnicze. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń buduje instrument lutniczy; organizuje warsztat pracy i planuje proces 

tworzenia dzieła. 

 

III. Percepcja sztuki i działania kreatywne. 

Uczeń łączy zdobytą wiedzę z praktyką lutniczą; jest kreatywny w zakresie 

opracowywania projektów i tworzenia instrumentów lutniczych; posługuje się różnymi 

środkami wyrazu artystycznego.   

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu lutnictwa. 
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Uczeń: 

1. definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu lutnictwa, 

2. identyfikuje i rozróżnia środki wyrazu artystycznego, stosowane w lutnictwie, 

3. objaśnia podstawowe zasady akustyczne instrumentów lutniczych, 

4. rozróżnia i identyfikuje narzędzia i przyrządy lutnicze oraz zna ich przeznaczenie, 

5. charakteryzuje podstawowe cechy stylistyczne europejskich szkół lutniczych, 

6. interesuje się współczesnym życiem artystycznym ze szczególnym uwzględnieniem 

własnej dyscypliny. 

 
II. Działania  warsztatowe. 

Uczeń: 

1. planuje fazy pracy projektowej i procesu tworzenia, od szkiców koncepcyjnych do 

realizacji instrumentu, 

2. tworzy instrument lutniczy zgodnie z założeniami i projektem; uwzględnia wymagania 

wykonawców, szczególnie w sferze akustyki i ergonomii, 

3. dobiera i stosuje właściwe materiały, metody i techniki ich obróbki oraz właściwe 

sposoby wykończenia powierzchni, 

4. analizuje i sporządza dokumentację techniczną i technologiczną instrumentów 

lutniczych, 

5. posługuje się bezpiecznie warsztatem lutniczym, stosuje tradycyjne i współczesne 

techniki i technologie, 

6. dokumentuje i profesjonalnie prezentuje własne dokonania twórcze, 

7. ocenia pod względem plastycznym, ergonomicznym i brzmieniowym wykonany 

instrument, 

8. wykorzystuje podstawowe pojęcia z zakresu gry na skrzypcach.  

 

III. Percepcja sztuki i działania kreatywne.  

Uczeń: 

1. przetwarza i interpretuje naturę, czerpiąc z tradycji lutniczej,   

2. dokonuje oceny wartości plastycznych i artystycznych prac, 

3. dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy. 

 

 

MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE 

Meblarstwo artystyczne jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie. Jest dziedziną sztuki użytkowej. Jego specyfikę stanowi wzajemna zależność 



31 
 

funkcji, konstrukcji i formy plastycznej. Naczelną ideą jest budowa formy posiadającej cechy 

użytkowe, lecz nie pozbawionej indywidualnych często „niedookreślonych” cech 

plastycznych w zakresie ogólnej struktury, kompozycji, detalu, różnego rodzaju dekoracji 

oraz kolorystyki. Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, praktyczną i technologiczną w zakresie 

projektowania i wykonywania mebli i małych form użytkowych. Wiedza i umiejętności 

praktyczne zdobyte w ramach przedmiotu meblarstwo artystyczne stanowią podstawę do 

dalszego kształcenia na poziomie akademickim oraz  twórczej działalności zawodowej. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z dziedziny z meblarstwa artystycznego. 

Uczeń poznaje podstawowe style, pojęcia i terminy plastyczne z zakresu meblarstwa, 

rozumie ich znaczenie i wykorzystuje w projektowaniu i realizacji tradycyjnych lub 

współczesnych form meblarskich. 

II. Działania warsztatowe i twórcze. 

Uczeń wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności manualne w realizacji różnych 

form meblarskich w sposób twórczy. 

III. Percepcja sztuki i działania kreatywne.  

 

Uczeń w swoich działaniach twórczych dokonuje analizy, interpretacji i syntezy 

różnych źródeł, kreatywnie przekłada pojęcia i idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z dziedziny z meblarstwa artystycznego. 

Uczeń: 

1. korzysta, selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje z różnych źródeł, 

2. rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu meblarstwa, 

3. przedstawia  zarys rozwoju historii meblarstwa, 

4. określa i charakteryzuje różne sposoby obróbki materiałów oraz podstawowe 

połączenia, konstrukcje (szkieletowe i skrzyniowe). 

 

II. Działania warsztatowe i twórcze. 
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Uczeń: 

 

1. wykorzystuje tradycje artystyczne i technologiczne oraz nowoczesne metody w 

projektowaniu i wykonywaniu mebli i innych form użytkowych, 

2. odczytuje i sporządza dokumentację projektową i realizacyjną, 

3. planuje kolejne etapy pracy - od projektu do realizacji, 

4. stosuje teoretyczne zasady projektowania, rysunku technicznego, zawodowego i 

technologii meblarstwa, 

5. wykorzystuje podstawowe narzędzia, urządzenia i maszyny  stolarskie, 

6. sprawnie posługuje się warsztatem technicznym i technologicznym w meblarstwie, 

7. projektuje i wykonuje różne formy meblarskie w oparciu o zasady funkcji, konstrukcji, 

formy plastycznej i ergonomii, 

8. profesjonalnie dokumentuje (port folio, publikacje multimedialne i inne) oraz 

prezentuje i konfrontuje własne pomysły, poglądy i dokonania twórcze posługując się 

właściwym językiem plastycznym. 

 

III. Percepcja sztuki i działania kreatywne.  

 

Uczeń: 

1. dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznych dzieł, 

potrafi uzasadnić swoje przekonania, 

2. kreatywnie rozwiązuje problemy zawodowe. 

3. dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy. 

 

MODELATORSTWO I DEKORATORSTWO 

Modelatorstwo i dekoratorstwo jest głównym przedmiotem zawodowym specjalności 

artystycznej o tej samej nazwie. W jej zakresie uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z 

podstaw technik scenograficznych i dekoratorstwa. Poprzez działania warsztatowe i twórcze 

uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, umiejętności manualne  i 

wrażliwość na formę przestrzenną.  Dzięki zdobytym umiejętnościom  potrafi zbudować 

elementy scenografii i dekoracji. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu modelatorstwa i dekoratorstwa. 
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Uczeń identyfikuje podstawowe techniki, technologie, materiały oraz formy 

modelatorskie i  dekoratorskie stosowane w teatrze, filmie, telewizji, reklamie i 

sztuce;określa środki wyrazu artystycznego, charakterystyczne dla dziedziny scenografii 

w tym specjalności modelatorstwa i dekoratorstwa. 

II. Działania warsztatowe 

Uczeń wykonuje elementy scenografii, w zakresie modelatorstwa i dekoracji, 

sprawnie posługując się podstawowymi  technikami modelatorskimi i dekoratorskimi; 

Stosuje sposoby i zasady modelowania, dekorowania łączenia oraz plastycznego 

wykończenia. 

III. Kreacja w zakresie scenografii. 

Uczeń wykonuje i kreuje podstawowe elementy modelatorske i dekoratorskie 

scenografii; umiejętnie dobiera środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla 

dziedziny scenografii;jest kreatywny w rozwiązywaniu problemów i zagadnień 

związanych z przedmiotem. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu modelatorstwa i dekoratorstwa. 

Uczeń: 

1. definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu technik i 

technologii w modelatorstwie i dekoratorstwie np: 

a) modelowanie, kopia, imitacja, atrapa, makieta, rekwizyt, konstrukcja, 

b) barwa, światło, ruch, skala,  odległość i perspektywa, przestrzeń sceniczna, 

2. rozróżnia i charakteryzuje techniki i technologie potrzebne do wykonywania 

różnorodnych zadań, 

3. rozróżnia, charakteryzuje style i kierunki historyczne w dekoratorstwie oraz 

najistotniejsze zjawiska w historii technik scenograficznych, 

4. rozróżnia i charakteryzuje materiały i tworzywa stosowane w modelatorstwie i  

dekoratorstwie, 

5. rozróżnia  przybory i narzędzia;określa ich funkcję (wiercenie, cięcie szlif itp). 

 

II. Wykonanie elementów scenograficznych. 

1. Uczeń organizuje warsztat pracy, dobierając właściwe narzędzia, materiały i 

technologie a także środki ochrony osobistej: 

a) obsługuje i korzysta z różnych rodzajów narzędzi, przyrządów do wykonania 

elementów modelatorskich i dekoratorskich, 

b) stosuje właściwe metody i zasady modelowania i dekorowania, łączenia oraz 

plastycznego wykończenia elementów scenografii, 
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c) podczas pracy z materiałami wymagającymi ochrony ciała stosuje odzież ochroną, 

rękawice, maski, okulary itp., 

2. planuje swoją pracę, dzieląc ją na etapy: projekt, realizacja, prezentacja, 

3. wykonuje prace modelatorskie w oparciu o własne  projekty, 

4. tworzy elementy scenografii i dekoracji (np. rekwizyty, modele, atrapy, makiety, 

obiekty), 

5. dokumentuje i konfrontuje własne pomysły, poglądy i dokonania twórcze, posługując 

się właściwym językiem plastycznym, 

6. archiwizuje dokumentację ikonograficzną i merytoryczną procesu realizacji. 

III. Uczeń: Kreacja w zakresie scenografii. 

 

1. samodzielnie analizuje i rozwiązuje zagadnienia związane z realizacją, 

2. dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy, 

3. łączy działania modelatorskie i dekoratorskie z innymi dyscyplinami twórczymi:  np. 

rysunek i malarstwo, rzeźba, 

4. podejmuje działania niekonwencjonalne jak np. korzystanie w modelatorstwie z 

doświadczeń innych dyscyplin, gotowych przedmiotów i dziedzin np.: multimedia. 

 

ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE 

Odlewnictwo artystyczne jest głównym przedmiotem zawodowym specjalności 

artystycznej o tej samej nazwie. Nazwa pochodzi od jednej z technik realizacji dzieł 

rzeźbiarskich w metalu. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu  podstaw 

odlewnictwa. Kształcenie praktyczne ma na celu opanowanie warsztatu technicznego i 

technologicznego. Działania warsztatowe, inspiracje naturą oraz dorobek  kulturowy 

pozwolą rozwinąć  wyobraźnię przestrzenną i wrażliwość na formę. Specjalność 

przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej, jak również otwiera drogę do dalszego 

kształcenia na poziomie akademickim, zwłaszcza w dziedzinie rzeźby. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu technik odlewniczych. 
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Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i techniki odlewnicze; posługuje się 

słownictwem stosowanym w odlewnictwie; rozróżnia materiały, narzędzia i urządzenia 

wykorzystywane w odlewnictwie artystycznym. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń buduje formę rzeźbiarską płaską, półprzestrzenną i przestrzenną; organizuje 

warsztat pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; łączy i wykorzystuje różne 

techniki i materiały rzeźbiarskie, charakterystyczne dla dziedziny; właściwie dobiera 

technikę do koncepcji rzeźby. 

III. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; kreuje formę płaską, 

półprzestrzenną i przestrzenną z wyobraźni; umiejętnie przekłada pojęcia i idee na język 

plastyczny.  

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu technik odlewniczych. 

Uczeń: 

1. definiuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu odlewnictwa i obróbki metalu, jak: 

modelowanie, odlew, negatyw, pozytyw, model tracony, , konstrukcja, patyna, a 

także terminy i pojęcia dotyczące formy dzieła (bryła, konstrukcja, kompozycja, 

forma, faktura, ciężar, kierunki, kolor), 

2. przedstawia historię swojej dziedziny i rozpoznaje style dzieł odlewniczych, 

wykonanych na przestrzeni dziejów. 

3. rozróżnia i charakteryzuje podstawowe techniki odlewnicze (odlew płaski w masie 

formierskiej, odlew na wosk tracony), inne terminy i pojęcia,  

4. wykazuje się znajomością surowców i materiałów wykorzystywanych w odlewnictwie 

artystycznym - materiały modelowe, formierskie, stopy metali, 

5. rozróżnia narzędzia i urządzenia stosowane przy wytwarzaniu odlewów. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. sprawnie posługuje się warsztatem technicznym i technologicznym w zakresie 

projektowania, modelowania i przygotowania do realizacji w odpowiedniej technice 

odlewniczej wykazując się umiejętnościami manualnymi i warsztatowymi, 

2. przeprowadza proces twórczy od koncepcji do realizacji, 

3. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z innych dyscyplin artystycznych do 

realizacji zadań, 
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4. łączy metal z innymi materiałami mając na uwadze estetykę i zamysł koncepcyjny, 

5. wykonuje formy odlewnicze płaskie i przestrzennezgodnie z założeniami i projektem, 

6. sprawnie i bezpiecznie posługuje się materiałami,narzędziami i urządzeniami 

stosowanymi w  technice odlewnictwa artystycznego, 

7. stosuje różne techniki rzeźbiarskie, jak: modelowanie bezpośrednie w zadanym 

materiale, odlew gipsowy, odlew woskowy, odlew stopu metalu, odlew żywiczny, 

8. wykonuje kopie dzieł, pogłębiając swoje umiejętności warsztatowe, 

9. wykonuje studia z natury na podstawie dokumentacji  fotograficznej, 

10. wykonuje kompozycję płaską i przestrzenną na zadany temat, 

11. buduje logiczną i spójną wypowiedź na temat podjętych rozwiązań, 

12. profesjonalnie dokumentuje oraz prezentuje własną wiedzę i dokonania twórcze, 

13. łączy elementy liternicze i rzeźbiarskie w plakietach i realizacjach medalierskich. 

 

III. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń: 

1. świadomie i właściwie dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy, 

2. inspiruje się naturą twórczo ją interpretując, 

3. rozwiązuje tematy abstrakcyjne (koncepcyjne) poszukując i projektując ich formę 

płaską, półprzestrzenną i przestrzenną, 

4. przekłada pojęcia i idee na język plastyczny, 

5. dokonuje oceny wartości artystycznych własnych dokonań twórczych, 

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. Grafika reklamowa i wydawnicza jest częścią kultury masowej, ma wpływ na  

kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. W dobie 

rozwoju technologii informacyjnej projektowanie graficzne jest priorytetową dziedziną 

edukacji plastycznej. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i 

interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. 

Kompetencje zdobyte na zajęciach projektowania graficznego stanowią podstawę do 

podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie wyższym. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 
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I. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego. 

Uczeń poznaje podstawowe materiały, techniki i  pojęcia z zakresu projektowania 

graficznego;właściwie posługuje się słownictwem adekwatnym do używanych technik 

graficznych, materiałów i środków artystycznych.  

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń projektuje, wykonuje lub przygotowuje do realizacji przekaz wizualny, 

wykorzystując różne, odpowiednio dobrane materiały i technologie. 

III. Interpretacja i kreacja w procesie projektowania graficznego. 

Uczeń analizuje zagadnienie projektowe, interpretuje i kreuje wypowiedź graficzną 

oraz umiejętnie przekłada idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu projektowania graficznego. 

Uczeń: 

1. rozróżnia rodzaje kompozycji  plastycznej, 

2. definiuje pojęcia  z dziedziny liternictwa i typografii, 

3. opisuje  zagadnienia z historii projektowania graficznego, 

4. właściwie dobiera narzędzia i programy graficzne. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. planuje fazy pracy projektowej od szkiców koncepcyjnych do realizacji, 

2. stosuje w pracy projektowej tradycyjne oraz nowe techniki i technologie, 

3. projektuje różnorodne formy graficzne np. znak graficzny, elementy identyfikacji 

wizualnej, plakat, formy wydawnicze itd., 

4. świadomie wykorzystuje środki plastyczne do kształtowania komunikatu wizualnego, 

5. dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych, użytkowych oraz jakości 

technicznej realizacji, 

6. profesjonalnie dokumentuje i archiwizuje prace, 

7. prezentuje projekt wykorzystując nowe technologie, pokonując bariery kulturowe  

i językowe. 

 

III. Interpretacja i kreacja w procesie projektowania graficznego. 

Uczeń: 

1. świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wyrazu artystycznego, 
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2. inspiruje się otaczającą rzeczywistością i dokonuje transpozycji wrażeń na język 

plastyki, 

3. wykorzystuje różnorodne technologie, podejmując próby eksperymentowania w ich 

zakresie 

6. przekłada pojęcia i idee na język plastyczny, 

4. dokonuje oceny wartości artystycznych własnych dokonań twórczych. 

 

 

PROJEKTOWANIE UBIORU 

Projektowanie ubioru jest to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie.Odnosi się do działań plastycznych, związanych zarówno z kreowaniem form 

unikatowych jak i użytkowych.Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, 

rozwija wrażliwość i wyobraźnię na kolor oraz formę przestrzenną przede wszystkim poprzez 

działania warsztatowe i twórcze.Wiedza i kompetencje zdobyte w ramach specjalności 

projektowanie ubioru, stanowią podstawę do dalszego kształcenia w tej lub pokrewnej 

dziedzinie oraz do wykonywania zawodu.  

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu projektowania ubioru. 

Uczeń rozróżnia podstawowe materiały i techniki z zakresu projektowania i realizacji 

ubioru; posługuje się terminologią związaną z projektowaniem ubioru, technologią, 

materiałami i środkami artystycznymi w ubiorze; właściwie dobiera i stosuje warsztat 

projektowy i realizacyjny. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń realizuje formę ubioru na podstawie projektu; planuje proces tworzenia i 

organizuje warsztat pracy; świadomie łączy i wykorzystuje różne materiały, techniki i 

technologie w  pracy projektowej i realizacyjnej. 

III. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji oraz kreacja formy z wyobraźni. 

Uczeń analizuje różne źródła inspiracji, twórczo je interpretuje, kreatywnie przekłada 

pojęcia i idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 
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I. Wiadomości z zakresu projektowanie ubioru. 

Uczeń: 

1. opisuje podstawowe trendy z zakresu historii ubioru i ubioru współczesnego, 

2. rozróżnia i definiuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu projektowania ubioru, 

3. rozróżnia podstawowe technologie i techniki obszaru projektowania i realizacji 

ubioru, 

4. rozróżnia i charakteryzuje podstawowe materiały i narzędzia warsztatu 

projektowego i realizacyjnego, w tym środki tradycyjne oraz nowoczesne, 

5. rozpoznaje środki wyrazu plastycznego w projektowaniu ubioru – jego strukturę i 

logikę, 

6. wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień z zakresu projektowania i 

realizacji ubioru, uwzględniając kanon modelowej sylwetki oraz  sposoby prezentacji 

ubioru, 

7. opisuje kolejne etapy procesu twórczego, 

8. rozumie celowość artystycznego i technologicznego eksperymentu. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin do projektowania i 

realizacji ubioru zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, 

2. świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego w projektowaniu i w 

realizacji ubioru, 

3. organizuje proces twórczy i planuje fazy pracy projektowej - od szkiców 

koncepcyjnych do realizacji, 

4. organizuje oraz sprawnie i bezpiecznie posługuje się warsztatem realizacyjnym, 

5. wykorzystuje różnorodne materiały, techniki i technologie w realizacji ubioru, dobiera 

je i odpowiednio łączy w celu osiągnięcia założeń projektowych, 

6. pracuje indywidualnie i zespołowo przy realizacji ćwiczeń i wieloetapowych zadań, 

7. prezentuje, konfrontuje i krytycznie ocenia własne dokonania twórcze, posługując się 

właściwym językiem plastycznym, 

8. stosuje w pracy projektowej i realizacyjnej, obok tradycyjnej technologii, rozwiązania 

niekonwencjonalne i eksperymentalne, 

9. stosuje w praktyce projektowej zasady rysunku żurnalowego i rysunku technicznego, 

10. posługuje się sprawnie komputerowymi programami graficznymi i multimedialnymi w 

procesie projektowania, dokumentowania, prezentacji i promocji własnych dokonań 

twórczych, 

11. komponuje ubióruwzględniając jego przeznaczenie, okoliczności dla których powstaje 

oraz cechy psychofizyczne potencjalnego odbiorcy, 

12. modeluje elementy i całościowe formy ubioru. 
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III. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji oraz kreacja formy z wyobraźni   

Uczeń: 

1. dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznej i 

technologicznej prac, potrafi uzasadnić swoje przekonania, 

2. analizuje i krytycznie ocenia źródła informacji, 

3. transponuje wyselekcjonowany materiał  źródłowy, używając odpowiednich środków 

wyrazu artystycznego w procesie projektowym i realizacyjnym, 

4. inspiruje się otaczającą rzeczywistością i transponuje swoje wrażenia na środki wyrazu 

artystycznego, tworzy koncepcje projektowe z wyobraźni, 

5. konsekwentnie rozwija ideę projektową w procesie twórczym, 

6. podejmuje działania eksperymentalne, 

7.  kreuje indywidualny styl artystyczny. 

 

PROJEKTOWANIE ZABAWEK 

Projektowanie zabawek jest głównym przedmiotem zawodowym specjalności 

artystycznej o tej samej nazwie. Jest to dziedzina o wieloletniej tradycji, ściśle związana z 

kulturą człowieka, historią sztuki i wzornictwa oraz z rozwojem psychomotorycznym dziecka. 

Uczeń, poprzez ćwiczenia praktyczne i działania twórcze, zdobywa wiedzę i umiejętności z 

zakresu historii zabawkarstwa i tradycji artystycznej, ergonomii i psychologii dziecka, 

projektowania i wykonywania zabawek. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w 

ramach tego przedmiotu przygotowują do podjęcia pracy zawodowej, jak również stanowią 

dobre przygotowanie do dalszego kształcenia. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu projektowania zabawek. 

Uczeń poznaje podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny zabawkarstwa, rozumie ich 

znaczenie i wykorzystuje w projektowaniu i realizacji tradycyjnych lub współczesnych 

zabawek. 

II. Działania warsztatowe. 
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Uczeń wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności manualne w realizacji różnych 

form zabawkarskich w sposób twórczy. 

III. Interpretacja natury i kreacja w projektowaniu zabawek. 

Uczeń w swoich działaniach twórczych dokonuje analizy, interpretacji i syntezy 

różnych źródeł, kreatywnie przekłada pojęcia i idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu  projektowanie zabawek. 

Uczeń: 

1. nakreśla podstawowe kierunki historii zabawkarstwa, tradycji artystycznej i 

technologicznej,  

2. korzysta, selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje z różnych źródeł. 

3. rozróżnia zabawki unikatowe i masowe, 

4. rozróżnia i definiuje terminy i pojęcia z zakresu projektowania zabawek, 

5. charakteryzuje zabawkę, określa jej funkcje (m. in. dydaktyczną, terapeutyczną) i 

przeznaczenie, 

6. rozróżnia główne środki wyrazu artystycznego w projektowaniu zabawek 

(struktura, logika), 

7. opisuje podstawowe tendencje dotyczące: psychologii dziecka (w tym rolę 

zabawy w rozwoju dziecka), ergonomii, antropometrii, funkcjonalności i 

bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do kształtu, konstrukcji, użytych 

materiałów, 

8. rozróżnia sposoby obróbki materiałów użytych do wykonania zabawki (m.in. z 

drewna i tkanin) oraz możliwości techniczne stosowanych narzędzi, przyrządów, 

przyborów i maszyn, 

9. analizuje, uaktualnia i rozwija wiedzę z zakresu swojej specjalności. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. projektuje i wykonuje zabawki świadomie posługując się środkami wyrazu 

artystycznego, 

2. odczytuje i sporządza dokumentację projektową, realizacyjną i prezentacyjną, 

3. sprawnie i bezpiecznie posługuje się warsztatem technicznym i technologicznym 

w wykonawstwie zabawek, 

4. planuje kolejne etapy pracy - od projektu do realizacji, 

5. prezentuje i konfrontuje własne pomysły, poglądy i dokonania twórcze, 

posługując się właściwym językiem plastycznym.  
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III. Interpretacja natury oraz kreacja w zakresie projektowania zabawek. 

Uczeń: 

1. dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznej 

dzieł, potrafi uzasadnić swoje przekonania, 

2. twórczo wykorzystuje tradycje artystyczne w projektowaniu zabawki unikatowej, 

3. inspiruje się otaczającą rzeczywistością i transponuje swoje wrażenia na środki 

wyrazu artystycznego, tworzy koncepcje projektowe z wyobraźni, 

 

 

PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE 

Publikacje multimedialne to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. Specjalność ta odpowiada wymaganiom współczesnego rynku pracy. Przedmiot 

zawiera elementy projektowania graficznego i prezentacji multimedialnych, 

wykorzystywanych w środkach przekazu. Jest to projektowanie graficzne, zrealizowane z 

zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, polegające na przygotowywaniu 

wieloetapowych publikacji, jak np. strony internetowe. Działania w tym obszarze powinny 

prowadzić do upowszechniania, promowania i ponoszenia odpowiedzialności za własne, 

publikowane dokonania twórcze. Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu oraz 

do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu publikacji multimedialnych. 

Uczeń opanowuje podstawowe wiadomości dotyczące obszaru działania, poznaje  

środki plastyczne itechniczne, posługuje się słownictwem związanym z obszarem działań. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń projektuje i wykonuje publikacje multimedialne, jak: strony internetowe i 

banery;właściwie organizuje warsztat pracy, dobiera odpowiednie do realizowanej 

koncepcji środki techniczne, prawidłowo dokumentuje i publikuje wykonaną pracę. 

III. Kreacja w zakresie publikacji multimedialnych 
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Uczeń eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w technikach 

komputerowych; w swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych 

dyscyplin artystycznych,umiejętnie przekłada idee na język plastyczny, świadomie 

referuje i ocenia osiągnięte przez siebie rezultaty. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu publikacji multimedialnych 

Uczeń: 

1. rozróżnia i wymienia własności wirtualnych środowisk graficznych np.  wektorowych i 

rastrowych, wskazuje sposoby ich zastosowania, 

2. rozróżnia i definiuje pojęcia i terminy z zakresu multimediów, technik graficznych i 

języka dziedziny np.: 

a. środki formalne w grafice proceduralnej (reguły, zasady i prawa kompozycji), 

b. budowanie układów typograficznych, 

c. tryby kolorów, 

d. komunikaty w publicznej przestrzeni np.:  witryny internetowe, banery, 

e. elementy i składniki struktur multimedialnych np.: projekcja, kadr, sekwencja, 

plan, aplikacja,  podgląd, ścieżka dźwiękowa, itd., 

f. etapy montażu np.:  rejestracja, udźwiękowienie, multiplikacja, kopiowanie, 

konwertowanie, renderowanie, itd. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. stosuje różnorodne środki wyrazu plastycznego w zdefiniowanym środowisku 

medialnym, 

2. posługuje się narzędziami środowiska oprogramowania multimedialnego i graficznego 

2D i 3D, przestrzeni wirtualnej, 

3. organizuje warsztat pracy - potrafi dobrać odpowiednie środki techniczne i formalne 

do powziętych zamierzeń, 

4. dobiera właściwe dla projektu narzędzia i metody pracy, 

5. sporządza plan pracy, dzieląc ją na fazy i etapy,  

6. przygotowuje i optymalizuje materiały do publikacji, 

7. prezentuje zrealizowane projekty, 

8. posługuje się urządzeniami zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

9. tworzy publikacji multimedialne, jak: witryny internetowe i banery, 

10. odpowiednio dobiera i optymalizuje formaty zapisu dostosowane do sposobu 

prezentacji i publikacji. 

 

III. Kreacja w zakresie publikacji multimedialnych 
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Uczeń: 

1. poszukuje nowych, oryginalnych rozwiązań twórczych w zakresie publikacji 

multimedialnych, 

2. kreuje i prezentuje wersje i warianty projektów multimedialnych, 

3. formułuje wnioski w procesie analizy osiągniętych rezultatów, 

4. dokonuje oceny wartości  estetycznych oraz jakości technicznych prac zrealizowanych 

w ramach specjalności. 

 

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO 

Realizacja obrazu filmowego to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie. Świadome i umiejętne posługiwanie się obrazem filmowym oraz jego 

rozumienie, jest  niezbędne do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym 

świecie. Uczeń w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu historii filmu, jego języka a 

także techniki i technologii. Wiedzę tą potrafi zastosować w praktyce, posługując się 

współczesnymi środkami twórczymi. Poznaje wszystkie etapy tworzenia utworu filmowego, 

możliwości nowoczesnych narzędzi i zaawansowanych programów komputerowych. 

Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej, jak również otwiera drogę do 

dalszego kształcenia na poziomie wyższym. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu realizacji obrazu filmowego. 

Uczeń poznaje podstawy historii filmu oraz jego język;przyswaja terminy  i pojęcia 

związane z tą dziedziną twórczości; poznaje możliwości narzędzi do rejestracji obrazu 

filmowego; uczy się samodzielnie ocenić i przedstawić swoje pomysły i przemyślenia.  

II. Działania warsztatowe. 

Realizując wyznaczony cel lub zadanie, uczeń świadomie planuje i organizuje warsztat 

pracy;wykorzystuje współczesne możliwości tworzenia obrazu filmowego, dostępne 

techniki i technologie;posługując się wcześniej poznanym językiem mediów, potrafi w 

swoich działaniach wykorzystywać możliwości z pogranicza filmu i innych obszarów sztuk 

audiowizualnych. 

III. Analizowanie i kreowanie utworu filmowego. 
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Zdobyta wiedza, wrażliwość i kreatywność, pozwalają na samodzielne tworzenie prac 

na najwyższym możliwym poziomie, a także na samodzielną charakterystykę i analizę 

utworu filmowego. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu realizacji obrazu filmowego. 

Uczeń: 

1. poznaje podstawy historii filmu, 

2. charakteryzuje wybitnych klasyków filmu i ich twórczość; 

3. rozróżnia poszczególne gatunki filmowe, 

4. rozróżnia i definiuje pojęcia z zakresu języka filmu, jego techniki i technologii, 

5. rozpoznaje poszczególne elementy budowy utworu filmowego, 

6. definiuje pojęcia kompozycji i struktury utworu filmowego, 

7. określa i charakteryzuje najważniejsze zagadnienia montażu filmowego, 

8. samodzielnie formułuje założenia merytoryczne i techniczne zadanego projektu, 

9. rozróżnia możliwości techniczne dostępnego sprzętu audio-video, 

10. charakteryzuje podstawowe rodzaje źródeł światła i określa ich zastosowanie, 

11. samodzielnie opisuje poszczególne etapy produkcji filmu, 

12. przeprowadza  analizę dzieł wybranych twórców, 

13. dostrzega rolę filmu we współczesnym świecie. 

 

II. Działania warsztatowe. 

 

Uczeń:  

 

1. przygotowuje koncepcję i plan realizacji zadania filmowego, 

2. organizuje i koordynuje prace zespołu realizatorów, 

3. dobiera odpowiedni sprzęt do wykonania zadania, 

4. w działaniach praktycznych stosuje wiedzę z zakresu języka i budowy utworu 

filmowego, 

5. kontroluje koszty i przewiduje nakład czasu niezbędne do realizacji zadania, 

6. stosuje w praktyce wiedzę z zakresu montażu, 

7. bezpiecznie obsługuje sprzęt i urządzenia  do rejestracji obrazu i dźwięku, 

8. prezentuje własny dorobek filmowy, 

9. wyszukuje potrzebne informacje  w celu poszerzania wiedzy, 

10. przygotowuje  dokumentacje swoich dokonań. 

III. Analizowanie i kreowanie utworu filmowego. 

Uczeń: 

1. samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia, 
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2. nakreśla kształt realizowanego zadania, 

3. wprowadza nowatorskie i eksperymentalne działania, 

4. włącza najnowsze osiągnięcia techniki i technologii do kreacji swoich projektów, 

5. swoją twórczością potrafi odnieść się do dorobku wybitnych twórców, 

6. wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności w twórczy sposób. 

 

REALIZACJE INTERMEDIALNE 

Realizacje intermedialne to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. Dynamiczny rozwój technologii  wymusza świadome i umiejętne posługiwanie się 

narzędziami multimedialnymi do funkcjonowania i komunikowania się we współczesnym 

świecie. Uczeń w procesie kształcenia zdobywa wiedzę z zakresu działań intermedialnych 

min.: fotografii, filmu, wideo, animacji; poznaje możliwości nowoczesnych technik i 

technologii do rejestracji, edycji i emisji obrazu oraz dźwięku. Poprzez analizę dokonań 

wybitnych twórców buduje swoją wrażliwość i kreatywność. Specjalność ta odpowiada 

wymaganiom współczesnego rynku pracy, jak również przygotowuje do dalszego kształcenia  

na uczelniach wyższych.  

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości teoretyczne z obszaru realizacji intermedialnych. 

Uczeń poznaje historię mediów i zagadnienia teoretyczne oraz warsztatowe związane 

z obszarem działań intermedialnych;rozróżnia i definiuje podstawowe terminy i pojęcia 

związane z zakresem tematycznym;potrafi samodzielnie  sformułować i ocenić swoje 

koncepcje.  

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę do realizacji wielopoziomowych 

zadań;świadomie stosuje nowoczesne środki techniczne, łączy w swoich działaniach 

intermedialnych elementy z różnych obszarów audiowizualnych;eksperymentuje i 

poszukuje oryginalnych rozwiązań;prawidłowo dokumentuje i upowszechnia wykonaną 

pracę.  

III. Kreacja działań intermedialnych. 

Uczeń kreuje, eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań i wypowiedzi;w 

projektach wykorzystuje zdobytą wiedzę z różnych obszarów nauki i sztuki; umiejętnie 
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przekłada idee na plastyczne działania intermedialne;profesjonalnie archiwizuje, 

prezentuje, analizuje i ocenia osiągnięte przez siebie rezultaty.  

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości teoretycznych z obszaru realizacji intermedialnych. 

Uczeń: 

1. opisuje podstawowedokonaniaw historii multimediów, 

2. rozróżnia i definiuje poszczególne kierunki, rodzaje i trendy mediów, 

3. definiuje i stosuje pojęcia z zakresu języka działań intermedialnych, 

4. rozpoznaje i nazywa poszczególne elementy budowy prac w poszczególnych mediach, 

5. rozróżnia i wymienia  podstawowe cechy każdej z dyscyplin np.:fotografii, filmu, 

wideo, animacji, technik realizacji dźwięku i obrazu, 

6. rozróżnia i charakteryzuje najnowsze narzędzia  do rejestracji, edycji i emisji, 

7. samodzielnie formułuje założenia merytoryczne i techniczne zadanego projektu oraz 

sporządza plan pracy, 

8. dostrzega rolę działań z pogranicza różnych mediów we współczesnym świecie. 

 
II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. stosuje zasady  bezpieczeństwa i higieny pracy przy tworzeniu i realizacji projektu,  

2. organizuje warsztat pracy, dobiera odpowiednie środki i sprzęt do jej wykonania, 

3. planuje kolejne etapy pracy – od koncepcji do realizacji zadania, 

4. przewiduje nakład czasu niezbędny do realizacji zadania, 

5. wykorzystuje w praktyce wiedzę teoretyczną z zakresu realizacji intermedialnych, 

6. wykorzystuje w swoich pracach nowoczesne techniki i technologie, 

7. wykonuje zadania z obszarów różnych mediów  np.: fotografii, filmu, wideo, 

animacji, 

8. stosuje w praktyce wiedzę z zakresu rejestracji, edycji i emisji, 

9. umiejętnie archiwizuje, prezentuje i świadomie upowszechnia własny dorobek. 

 

III. Kreacja działań intermedialnych. 

Uczeń: 

1. samodzielnie kreuje, inicjuje i koordynuje nowe działania intermedialne, 
2. podejmuje niekonwencjonalne działania twórcze i eksperymenty artystyczne, 
3. wprowadza nowatorskie rozwiązania korzystając z możliwości innych dziedzin i 

dyscyplin, 
4. formułuje wnioski w procesie analizy osiągniętych rezultatów, 
5. świadomie dobiera i optymalizuje formaty zapisu projektów, dostosowane do 
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obszarów wykorzystania, 
6. dokonuje oceny wartości  estetycznych oraz jakości technicznych prac zrealizowanych 

w ramach specjalności. 

 

RENOWACJA ELEMENTÓW ARCHITEKTURY 

Renowacja elementów architektury jest głównym przedmiotem specjalności 

artystycznej o tej samej nazwie. Nauczanie umiejętności warsztatowych z jej zakresu jest 

istotne dla zachowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania za nie odpowiedzialności. 

Celem zajęć jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów z ogólnoplastycznym 

wykształceniem, uwrażliwionych na etykę zawodową, odpowiadającym na zapotrzebowanie 

rynku. Absolwent wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania 

zadań z zakresu renowacji elementów architektury, samodzielnie i w zespole. Ukończenie 

tego etapu edukacji stanowi również podbudowę do kontynuacji kształcenia na poziomie 

akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu technik renowacyjnych -  renowacji elementów 

architektury. 

Uczeń charakteryzuje podstawowe techniki, materiały i narzędzia z zakresu renowacji 

elementów architektury;rozpoznaje podstawowe style historyczne w 

architekturze;posługuje się słownictwem związanym z technikami i technologią renowacji 

architektury. 

II. Działania warsztatowe.  

Uczeń organizuje warsztat pracy, planuje i przeprowadza proces renowacji zgodnie 

z etyką zawodową indywidualnie i w zespole; świadomie wykorzystuje techniki, materiały 

i narzędzia;  dokonuje oceny wartości technicznej elementu architektury. 

III. Kreacja w zakresie restauracji. 

Uczeń dokonuje analizy działania i wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu 

podstawowych problemów w procesie renowacji;jest świadomy wartości substancji 

zabytkowej i jej ochrony. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 
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I. Wiadomości z zakresu technik renowacyjnych -  renowacji elementów 

architektury. 

Uczeń: 

1. identyfikuje  podstawowe style historyczne w architekturze, 

2. rozróżnia detale i elementy  architektoniczne, 

3. określa podstawowe zagadnienia teorii konserwacji z uwzględnieniem zasad 

etycznych, 

4. rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe materiały stosowane w technikach 

kamieniarskich i sztukatorskich, 

5. rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe materiały konserwatorskie i restauratorskie, 

6. rozróżnia i charakteryzuje podstawowe narzędzia i urządzenia stosowane w 

technikach kamieniarskich i sztukatorskich oraz w pracach restauratorskich, 

7. opisuje normy i standardy obowiązujące w dokumentacji konserwatorskiej, 

8. rozróżnia techniki i technologie stosowane w technikach kamieniarskich i 

sztukatorskichorazw pracach restauratorskich, 

9. rozróżnia typy i przyczyny zniszczeń w zabytkowej architekturze. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. poprawnie posługuje się słownictwem związanym z głównymi technikami 

kamieniarskimi, sztukatorskimi  i restauracyjnymi, 

2. wykorzystuje zdobytą wiedzę do opisywania, analizowania, klasyfikowania, datowania 

obiektów, a także do opisywania problemów konserwatorskich, 

3. stosuje tradycyjne i współczesne techniki i technologie, zgodnie ze zdiagnozowanymi 

w stosunku do obiektu problemami konserwatorskimi, 

4. dobiera właściwe technologie, materiały i techniki ich obróbki do wykonania 

renowacji elementów architektury, przewidując wynik ich zastosowania, 

5. bezpiecznie i sprawnie posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami 

stosowanymiw trakcie wykonywania pracy, 

6. poprawnie analizuje dokumentacją techniczną i konserwatorską oraz posługuje się 

nią, 

7. dokumentuje swoje dokonania i potrafi je zaprezentować. 

 

III. Kreacja w zakresie restauracji. 

Uczeń: 

1. pozyskuje, selekcjonuje i poddaje krytycznej ocenie informacje z zakresu konserwacji 

oraz potrafi je twórczo wykorzystać w praktyce restauratorskiej, 
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2. wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu podstawowych problemów 

zawodowych,  

3. analizuje przebieg pracy i weryfikuje ewentualne zmiany, uzasadniając swoje decyzje, 

4. poprzez własne działania promuje w środowisku właściwe wzorce postępowania w 

zakresie ochrony i renowacji zabytków,przestrzega zasad etyki konserwatorskiej. 

 

RENOWACJA MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH 

Renowacja mebli i wyrobów snycerskich jest głównym przedmiotem specjalności 

artystycznej o tej samej nazwie. Nauczanie unikatowych umiejętności warsztatowych z jej 

zakresu, jest istotne dla zachowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania za nie 

odpowiedzialności. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów z 

ogólnoplastycznym wykształceniem, uwrażliwionych na etykę zawodową. Odpowiada to 

zapotrzebowaniom rynku pracy. Ukończenie tego etapu edukacji pomaga również w 

ewentualnej kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu technik renowacyjnych – renowacji mebli i wyrobów 

snycerskich. 

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały, techniki i narzędzia z zakresu renowacji 

mebli i wyrobów snycerskich;rozpoznaje podstawowe style historyczne w 

meblarstwie;posługuje się słownictwem związanym z technikami i technologią. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń organizuje warsztat pracy, planuje i przeprowadza proces renowacji zgodnie z 

etyką zawodową; świadomie wykorzystuje  techniki, materiały i narzędzia;dokonuje 

oceny wartości artystycznych wyrobów meblarskich i snycerskich. 

III. Kreacja w zakresie restauracji. 

Uczeń dokonuje analizy problemu renowacyjnego i wykazuje się kreatywnością w 

jego rozwiązywaniu;jest świadomy wartości substancji zabytkowej i jej ochrony. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 
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I. Wiadomości z zakresu technik renowacyjnych – renowacji mebli i wyrobów 

snycerskich. 

Uczeń: 

1. identyfikuje  podstawowe style historyczne w meblarstwie, 

2. rozróżnia elementy budowy mebli, 

3. określa podstawowe zagadnienia teorii konserwacji z uwzględnieniem zasad 

etycznych, 

4. rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe materiały stosowane w meblarstwie, 

5. rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe materiały konserwatorskie i restauratorskie, 

6. rozróżnia podstawowe narzędzia i urządzenia w meblarstwie i w 

pracachrestauratorskich, 

7. poznaje normy i standardy obowiązujące w dokumentacji konserwatorskiej, 

8. rozróżnia techniki i technologie stosowane w meblarstwie i w pracach 

restauratorskich, 

9. rozróżnia typy i przyczyny zniszczeń mebli i wyrobów snycerskich. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. poprawnie posługuje się słownictwem związanym z meblarstwem i restauracją, 

2. wykorzystuje zdobytą wiedzę do opisywania, analizowania, klasyfikowania, datowania 

obiektów, a także do opisywania problemów konserwatorskich, 

3. stosuje tradycyjne i współczesne techniki i technologie, zgodnie ze zdiagnozowanymi 

w obiekcie problemami konserwatorskimi, 

4. dobiera właściwe technologie i materiały do wykonania renowacji mebli i wyrobów 

snycerskich oraz właściwe techniki ich obróbki, przewidując wynik zastosowania, 

5. bezpiecznie i sprawnie posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami 

stosowanymiw trakcie wykonywania pracy, 

6. poprawnie analizuje, sporządza i posługuje się dokumentacją techniczną i 

konserwatorską, 

7. dokumentuje wyniki swojej pracy i odpowiednio je prezentuje, 

8. przestrzega zasad etyki konserwatorskiej. 

 

III. Kreacja w zakresie restauracji. 

Uczeń: 

1. pozyskuje, selekcjonuje i poddaje krytycznej ocenie informacje z zakresu konserwacji 

oraz potrafi je twórczo wykorzystać w praktyce restauratorskiej, 

2. wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu nietypowych problemów zawodowych, 
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3. analizuje przebieg pracy  i weryfikujeewentualne zmiany, uzasadniając swoje decyzje, 

4. poprzez własne działania promuje w środowisku właściwe wzorce postępowania w 

zakresie ochrony i renowacji zabytków, 

 

RZEŹBA W DREWNIE 

Rzeźba w drewnie jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. Uczeń zdobywa wiedzę z jej zakresu przede wszystkim poprzez działania praktyczne. 

Zdobywana wiedza ma charakter interdyscyplinarny, pozwalający na jej korelację z 

doświadczeniami zdobytymi w ramach wszystkich przedmiotów przewidzianych na tym 

etapie edukacyjnym. Tradycja i historia dziedziny, reprezentowana między innymi w sztuce 

danego regionu, stanowi inspirację do poszukiwań twórczych uczniów. W praktyce oznacza 

to, że uczeń potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach rzeźby w 

drewnie do świadomego posługiwania się technikami oraz rozwijania zainteresowań 

artystycznych. Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej, jak również otwiera 

drogę do dalszego kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu rzeźby w drewnie. 

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i narzędzia, posługuje się pojęciami z 

zakresu przedmiotu i rozróżnia środki wyrazu. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń właściwie dobiera i stosuje narzędzia, potrafi wykonać realizację na podstawie 

projektu;organizuje warsztat pracy i planuje pracę. 

III. Kreacja w zakresie rzeźby w drewnie. 

Uczeń kreatywnie adaptuje doświadczenia rzeźbiarskie;twórczo wykorzystuje 

charakterystykę materiału i technologii w wykonywaniu projektów i ich realizacji. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu snycerstwa. 

Uczeń: 
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1. opisuje historię rzeźby w drewnie i jej tradycje regionalne, 

2. charakteryzuje współczesną rzeźbę w drewnie i jej kierunki rozwoju, 

3. rozróżnia i definiuje pojęcia oraz terminy związane z rzeźbą w drewnie, 

4. rozróżnia funkcje i przeznaczenie rzeźby w drewnie oraz rozumie związki z innymi 

dziedzinami sztuki i rzemiosła, 

5. orientuje się w tradycyjnych i współczesnych technologiach w zakresie rzeźby w 

drewnie, 

6. rozróżnia i charakteryzuje materiały oraz surowce, 

7. definiuje sposoby realizacji rzeźby w drewnie – na podstawie modelu  (wykonywanie 

kopi na podstawie oryginału) lub dokumentacji projektowej (w tym rysunkowej), 

8. rozpoznaje i charakteryzuje środki wyrazu artystycznego w rzeźbie i płaskorzeźbie, 

9. wymienia sposoby opracowania powierzchni drewna. 

 
II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. planuje właściwie pracę od projektu do realizacji, 

2. dobiera materiał  i narzędzia do specyfiki realizacji, 

3. realizujezadanie zgodnie z uwarunkowaniami materiału i techniki, 

4. planuje rozwiązania techniczne i technologiczne, 

5. organizuje warsztat pracy zgodnie z zasadami BHP, 

6. obsługuje narzędzia i kontroluje ich stan, 

7. realizuje formę przestrzenną i półprzestrzenią w drewnie z zastosowaniem 

odpowiednich technik i umiejętności warsztatowych, 

8. dokumentuje efekty własnej pracy, 

9. prezentuje rezultaty swoich działań artystycznych. 

 

III. Kreacja w zakresie rzeźby w drewnie. 

Uczeń: 

1. adaptuje modele i projekty do technik rzeźby w drewnie, 

2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań, 

3. dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy, 

4. podejmuje działania niekonwencjonalne w zakresie wypowiedzi artystycznej. 
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RZEŹBA W METALU 

Rzeźba w metalu jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. Jest to przedmiot specjalistyczny, w ramach którego uczeń zdobywa podstawową 

wiedzę z dziedziny obróbki metali na gorąco i na zimno oraz praktyczne umiejętności 

formowania metalu i łączenia go z innymi technikami i materiałami. Po skończonej edukacji 

uczniowie będą potrafili zaprojektować i wykonać daną formę. Poprzez działania 

warsztatowe i twórcze uczeń rozwija swoje umiejętności manualne, wyobraźnię 

przestrzenną i wrażliwość estetyczną. Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy 

zawodowej, jak również otwiera drogę do dalszego kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu technik kowalskich i metaloplastyki. 

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i techniki kowalskie, obróbki metalu na 

gorąco i na zimno; posługuje się słownictwem związanym z technologią obróbki metali, 

zna i rozpoznaje materiały stosowane w tej dziedzinie;charakteryzuje odpowiednie 

narzędzia i urządzenia. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń buduje formę rzeźbiarską,użytkową i dekoracyjną, przestrzenną i 

półprzestrzenną; organizuje warsztat pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; 

łączy i wykorzystuje różne techniki i materiały; właściwie dobiera technikę do koncepcji 

dzieła. 

III. Kreacja z natury i z wyobraźni. 

Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; kreuje formę przestrzenną i 

półprzestrzenną z wyobraźni; umiejętnie przekłada pojęcia i idee na język plastyczny;  

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu technik kowalskich i metaloplastyki. 

Uczeń: 

 

1. rozróżnia i charakteryzuje technologie i techniki historyczne i współczesne, 

stosowane przy obróbce metali, 

2. posługuje się terminologią z zakresu kowalstwa artystycznego i metaloplastyki, 
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3. rozróżnia i charakteryzuje materiały stosowane w kowalstwie artystycznym i 

metaloplastyce, 

4. rozróżnia podstawowe narzędzia i urządzenia oraz opisuje ich zastosowanie, 

5. posługuje się terminami plastycznymi przy formułowaniu wypowiedzi, 

6. przedstawia historię rozwoju kowalstwa artystycznego i metaloplastyki, 

7. poznaje nowe technologie i materiały. 

 
II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. dobiera właściwe sposoby, techniki, operacje celem zrealizowania zaprojektowanej 

formy, 

2. poprawnie dobiera narzędzia przyrządy i urządzenia do wykonania zadania,potrafi się 

nimi posługiwać, 

3. organizuje własny warsztat pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

4. planuje i przewiduje kolejne etapy technologii pracy i potrafi dostosować je do czasu 

pracy, 

5. w procesie projektowym i w realizacji stosuje umiejętności zdobyte w zakresie  innych 

przedmiotów: rzeźba, rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, 

6. świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego, 

7. projektuje , wymiaruje, przeskalowuje i sporządza rysunek techniczny formy 

przestrzennej i półprzestrzennej, 

8. realizuje przestrzenny model z materiałów pomocniczych, 

9. stosuje podstawowe technologie obróbki  metalu (modelowanie, 

wyginanie,wycinanie,wiercenie,lutowanie,kucie,wyżarzanie,hartowanie,nitowanie,sp

awanie,trawienie,barwienie,polerowanie, repusowanie, zabezpieczenie powierzchni), 

10. wykonuje prace zgodnie z projektem, dobierając stosowne metody i narzędzia, 

11. łączy metal z innymi materiałami, mając na uwadze estetykę i koncepcyjny zamysł, 

12. wykonuje dokumentację zrealizowanej pracy i profesjonalnie ją prezentuje 

(multimedia), 

13. wykorzystuje umiejętności projektowe i techniczne do realizacji kopii, utrwalających 

umiejętności warsztatowe, 

14. praktycznie ocenia nakład pracy i czas poświęcony realizacji, 

15. stosuje także nowe technologie i nowe materiały. 

 

III. Kreacja z natury i z wyobraźni 

Uczeń: 

1. kreatywnie poszukuje rozwiązań technicznych, 

2. inspiruje się naturą twórczo ją interpretując, 

3. rozwiązuje tematy abstrakcyjne (koncepcyjne) poszukując i projektując ich formę 

przestrzenną i półprzestrzenią, 
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4. przekłada pojęcia i idee na język plastyczny, 

5. buduje spójną i logiczną wypowiedź na temat podjętych rozwiązań w tematyce 

danego zadania. 

 

STYLIZACJA KOSTIUMU I KREACJA WIZERUNKU 

Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku jest głównym przedmiotem zawodowym 

specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu 

projektowania i wykonania kostiumu scenicznego oraz kreacji wizerunku, co przygotowuje 

do podjęcia pracy przede wszystkim w teatrze, operze, telewizji oraz instytucjach 

przygotowujących do występów scenicznych. Absolwenci mogą także podjąć dalszą edukację 

na uczelniach wyższych.  

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku. 

Uczeń  przyswaja podstawowe informacje dotyczące kostiumów scenicznych, 

dawnych i współczesnych. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń wykonuje pełną stylizację postaci z gotowych elementów kostiumu i 

dodatków; organizuje i planuje proces realizacji. 

III. Kreacja postaci. 

Uczeń  tworzy i  czyta  projekt realizacyjny;umiejętnie dobiera środki wyrazu 

artystycznego właściwe do jego realizacji;wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu 

problemów  zawodowych. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu stylizacji kostiumu i kreacji wizerunku. 

Uczeń: 

1. rozróżnia i charakteryzuje kanony estetyki w antyku,średniowieczu, renesansie, 

baroku, rokoku , klasycyzmie, romantyzmie,  XIX i XX wieku (tu:  secesji, lat 

dwudziestych, czterdziestych,  pięćdziesiątych,  sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, 
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osiemdziesiątych), rozróżnia i identyfikuje ubiory charakterystyczne dla 

poszczególnych okresów, 

2. wyszukuje, rozpoznaje i charakteryzuje najnowsze trendy w modzie, 

3. określa proporcje sylwetki  człowieka, 

4. rozróżnia i identyfikuje środki wyrazu artystycznego, niezbędne dla projektowania i 

tworzenia  kostiumów, 

5. określa znaczenie koloru, fasonu, dodatków dla tworzenia wizerunku. 

 
II. Działania warsztatowe. 

 

Uczeń: 

1. realizuje projekt, świadomie posługując się środkami wyrazu artystycznego, stosuje 

zasadę spójności formy i treści, 

2. stylizuje postać, uwzględniając najważniejsze cechy charakteru, pozycji społecznej, 

ekonomicznej, wykonywanego zawodu, wieku itp.  dla potrzeb  teatru, filmu, reklamy 

(w tym kampanii wyborczej, społecznej, edukacyjnej) z uwzględnieniem czasu i 

miejsca akcji, 

3. dobiera kostium, uwzględniając korektę niedoskonałości proporcji sylwetki, 

4. dobiera właściwe środki wyrazu artystycznego do realizacji projektu,  uwzględniając 

końcowy efekt, miejsce realizacji  i  przeznaczanie, 

5. konsekwentnie stosuje kolorystykę w stylizacji, 

6. planuje swoją pracę, dzieląc ją na etapy projektu i realizacji, 

7. efektywnie współpracuje z zespołem realizacyjnym. 

 

III. Kreacja postaci. 

Uczeń: 

1. tworzy  sylwetkę postaci  na podstawie scenariusza, 

2. kreuje wizerunek dla prywatnych celów, akcentując osobowość postaci stosownie do 

konkretnej okoliczności (np. stylizacja ślubna), 

3. świadomie wykorzystuje i interpretuje wiedzę historyczną we współczesnych 

realizacjach (stylizacja ubioru, makijażu i fryzury), 

4. eksperymentuje z materiałami, kolorem, teksturą i  formą, 

5. znajduje inspiracje w różnych dziedzinach sztuki i  twórczo je wykorzystuje. 
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SZKŁO ARTYSTYCZNE I WITRAŻ 

Szkło artystyczne i witraż to główny przedmiot zawodowy specjalności artystycznej o 

tej samej nazwie.  Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw szklarstwa i 

witrażownictwa przede wszystkim poprzez działania praktyczne. Pracuje kreatywnie w 

ramach wybranych technologii, rozwija wyobraźnię twórczą i wrażliwość na formę. 

Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu szkło artystyczne i witraż są kluczowymi 

kompetencjami w kształceniu zawodowym artysty szkła i witrażysty. Otwierają też drogę do 

dalszego kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu szkła artystycznego i witrażu. 

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i techniki szklarskie oraz witrażownicze; 

posługuje się słownictwem związanym z technikami, materiałami i środkami 

artystycznymi w tej dziedzinie; właściwie dobiera i stosuje narzędzia szklarskie oraz 

witrażownicze do określonej techniki. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń buduje obiekt szklarski oraz witrażowy przestrzenny i płaski; organizuje 

warsztat pracy i planuje proces tworzenia z jego pomocą; łączy i wykorzystuje różne 

techniki, technologie, materiały szklarskie i witrażownicze; właściwie dobiera technikę do 

koncepcji pracy.  

III. Kreacja z natury i wyobraźni. 

Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; kreuje formę przestrzenną i płaską 

z wyobraźni; umiejętnie przekłada pojęcia i idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu szkła artystycznego i witrażu. 

Uczeń: 

1. definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy, pojęcia i środki wyrazu 

plastycznego charakterystyczne dla dziedziny szkła artystycznego i witrażu: 

a) kompozycja, bryła, faktura, kolor; 

b) przenikanie i odbijanie światła, 

2. opisujenajważniejszezagadnienia z zakresu historii szkła artystycznego i witrażu, 



59 
 

3. nazywa i charakteryzuje właściwości podstawowych materiałów i surowców 

stosowanych w technikach szklarskich i witrażowniczych, 

4. rozróżnia i definiuje podstawowe technologie obróbki oraz zdobienia szkła płaskiego i 

przestrzennego „na zimno” i „na gorąco”:  

a) matowanie, szlifowanie, grawerowanie; 

b) stapianie, zgrzewanie, gięcie; 

c) malowanie na zimno i na gorąco; 

d) składanie witrażu w technikach klasycznych i współczesnych, 

5. identyfikuje i charakteryzuje narzędzia i urządzenia stosowane w obróbce szkła oraz 

etapy procesu technologicznego właściwe dla materiału, 

6. zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szklarskich i 

witrażowniczych. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

8. organizuje warsztat pracy dobierając właściwie narzędzia, materiały i technologie, a 

także środki ochrony osobistej: 

b) korzysta z różnych rodzajów narzędzi i urządzeń do obróbki i zdobienia szkła, 

c) stosuje właściwe metody i techniki pracy do osiągnięcia zamierzonych 

efektów, 

d) podczas pracy z materiałami wymagającymi ochrony ciała stosuje fartuchy 

ochronne, rękawice, maski, okulary i słuchawki, 

9. świadomie planuje pracę, dzieląc ją na fazy (projektowanie, modelowanie lub/i 

realizacja, ekspozycja), 

10. świadomie i właściwie dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy, 

11. tworzy prace przestrzenne i płaskie; monochromatyczne i wielobarwne, 

12. proponuje rozwiązanie zadania projektowego oraz zastosowanie odpowiedniej 

techniki jego realizacji, 

13. dokumentuje i profesjonalnie prezentuje własne dokonania twórcze, 

wykonuje dokumentację powykonawczą oraz archiwizuje swoją pracę z użyciem 

między innymi nowych technologii. 

III. Kreacja z natury i z wyobraźni. 

Uczeń: 

1. wykonuje prace inspirowane naturą, 

2. podejmuje ćwiczenia z wyobraźni: 

a) projektuje formy unikatowe, 

b) projektuje formy użytkowe. 
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3. przedstawia, formułuje i interpretuje pojęcia i idee za pomocą formy przestrzennej i 

płaskiej, 

4. podejmuje działania niekonwencjonalne, jak np. miesza techniki, łączy różne 

materiały, eksperymentuje, 

5. analizuje i ocenia wartości artystyczne, estetyczne oraz techniczne dzieł z dziedziny 

współczesnego oraz historycznego szkła artystycznego i witrażu, 

6. krytycznie ocenia pracę oraz dokonuje ewaluacji własnych osiągnięć artystycznych w 

swojej specjalności. 

 

 

TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO 

Grafika warsztatowa to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. W jej ramach uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu technik graficznych. 

Celem kształcenia jest osiągnięcie przez uczniów świadomego posługiwania się środkami 

plastycznymi w tej dziedzinie. Uczeń zdobywa wiedzę oraz kształtuje swoją wrażliwość 

plastyczną poprzez działania praktyczne. Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy 

zawodowej, jak również otwiera drogę do dalszego kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu grafiki artystycznej. 

Uczeń pozyskuje wiedzę z zakresu technologii technik graficznych; posługuje się 

słownictwem związanym z technikami druku artystycznego;rozróżnia i charakteryzuje 

podstawowe techniki grafiki warsztatowej;poznaje historie technik graficznych, 

najwybitniejszych przedstawicieli, ich warsztat oraz dzieła. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń stosuje podstawowe techniki i technologie druku artystycznego w obrębie 

druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego oraz technik odrębnych i unikatowych;uczeń 

właściwie dobiera technikę do koncepcji, podejmuje działalność twórczą świadomie 

posługując się różnorodnymi formami grafiki artystycznej. 

III. Kreacja z natury i z wyobraźni. 
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Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje, realizuje projekty graficzne 

inspirując się naturą oraz z wyobraźni;umiejętnie przekłada pojęcia i idee na język 

graficzny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu grafiki artystycznej. 

Uczeń: 

1. definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu technik grafiki 

artystycznej: 

a) matryca, odbitka,  prasa graficzna, werniksy, dłuta itp. 

b) kompozycja, faktura, dominanta, walor, kontrast, gradacja itp. 

c) nakład, odbitka stanowa, sygnowanie, oprawa prac, port folio, 

2. Uczeń rozróżnia, opisuje i charakteryzuje techniki graficzne z uwzględnieniem rodzaju 

druku: 

a) druk wypukły ( linoryt, drzeworyt, gipsoryt itp.),  

b) druk wklęsły (sucha igła, akwaforta, akwatinta itp.) 

c) druk płaski (litografia) 

d) druk odrębny i unikatowy (frotaż, monotypia, kolografia itp.). 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. prawidłowo i bezpiecznie korzysta z warsztatu pracy, dobierając właściwe narzędzia, 

materiały oraz środki ochrony osobistej: 

a) korzysta z różnych rodzajów narzędzi i materiałów używanych w grafice, 

b) podczas pracy z materiałami wymagającymi ochrony ciała stosuje fartuchy 

ochronne, rękawice itp., 

c) zna zasady obsługi prasy graficznej, stosuje się do zasad BHP i regulaminów 

pracowni, 

2. świadomie dobiera techniki i metody pracy do projektu, 

3. właściwie rozplanowuje pracę, przygotowując projekt, opracowując matrycę i 

wykonując odbitki, 

4. tworzy prace graficzne w różnych rodzajach druku, 

5. dokumentuje i profesjonalnie prezentuje własne dokonania twórcze (dokumentacja 

fotograficzna, portfolio), 

 

III. Kreacja z natury i z wyobraźni. 

Uczeń: 
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1. realistycznie przedstawia lub kreatywnie przetwarza rzeczywistość stosując faktury, 

struktury, odrealniając kształty itp., 

2. stosuje różne rodzaje kompozycji i wykorzystuje je w pracy plastycznej, 

3. świadomie analizuje, interpretuje, formułuje i przedstawia pojęcia i idee za pomocą 

środków wyrazu stosowanych w grafice artystycznej. 

 

TECHNIKI MALARSKIE I POZŁOTNICZE 

Techniki malarskie i pozłotnicze to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń zdobywa, poszerza i utrwala 

wiedzę, a także  umiejętności techniczne i technologiczne w zakresie warsztatu malarskiego i 

pozłotniczego. Kształtuje postawę świadomego, kreatywnego posługiwania się 

umiejętnościami w działaniu praktycznym. Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy 

zawodowej, jak również otwiera drogę do dalszego kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu technik malarskich i pozłotniczych. 

Uczeń rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe techniki malarskie i pozłotnicze, materiały i 

narzędzia stosowane do odpowiedniej techniki;opisuje historię ich rozwoju, posługuje się 

słownictwem związanym z technikami malarskimi;rozróżnia i definiuje środki wyrazu 

plastycznego w technikach malarskich i pozłotniczych;pozyskuje i selekcjonuje informacje 

z różnych źródeł. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń wykazuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu technik malarskich i 

pozłotniczych w działaniach praktycznych;właściwie dobiera narzędzia i materiały do 

stosowanej techniki i tematu pracy, a także sprawnie i bezpiecznie posługuje się 

nimi;dobiera właściwie środki wyrazu plastycznego w technikach malarskich i 

pozłotniczych. 

III. Kreacja w zakresie przedmiotu. 

Uczeń planuje proces twórczy;wykazuje się myśleniem kreatywnym w określaniu zadań.  

Cele kształcenie – wymagania szczegółowe: 
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I. Wiadomości z zakresu technik malarskich i pozłotniczych. 

Uczeń: 

1. klasyfikuje techniki malarskie: techniki wodne, techniki pasteli, techniki olejne, 

pozłotnicze: tradycyjne i współczesne, zna historię ich rozwoju, 

2. rozpoznaje i rozumie terminologię i pojęcia stosowane w technikach malarskich  

i pozłotniczych, 

3. opanowuje podstawowe wiadomości na temat warsztatu właściwego dla 

poszczególnych technik malarskich i pozłotniczych, 

4. rozróżnia i potrafi zdefiniować techniki rysunkowe wspomagające techniki 

malarskie (rysunek linearny, walorowy, światłocieniowy, w określonej skali), a także 

techniki zdobnicze (np. ryt, punca, grawerunek, odcisk itp.), 

5. zna zasady projektowania formy użytkowej; 

6. opisuje środki wyrazu plastycznego w technikach malarskich i pozłotniczych, 

7. korzysta z różnych źródeł i i selekcjonuje pozyskane  informacje. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. stosuje w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności warsztatowe z zakresu technik 

malarskichi pozłotniczych, 

2. dobiera właściwe narzędzia i materiały adekwatne do techniki malarskiej / 

pozłotniczej oraz tematu realizowanej pracy, 

3. stosuje techniki malarskie i pozłotnicze oraz technologie, w oparciu o dorobek 

dawnych mistrzów, 

4. stosuje podstawowe środki wyrazu artystycznego, charakterystyczne dla technik 

malarskich i pozłotniczych, 

5. projektuje i realizuje formę użytkową z uwzględnieniem technik malarskich, 

zdobniczych i pozłotniczych w oparciu o zdobytą wiedzę doświadczenie i własną 

inwencję twórczą, 

6. wykonuje z natury i wyobraźni szkice rysunkowe i malarskie, stanowiące pomoc w 

realizacji tematu w wybranej technice, 

7. projektuje i wykonuje lub dobiera oprawę pracy malarskiej, 

8. planuje i realizuje prace malarskie i pozłotnicze z uwzględnieniem całego procesu 

twórczego:  koncepcja, projekt, przygotowanie podłoża, rysunek, ewentualne 

złocenia, elementy  zdobnicze, podmalówka, właściwa warstwa malarska, laserunki, 

zabezpieczenia oraz odpowiednio dobrana i wykonana oprawa pracy, 

9. wykonuje prace malarskie i pozłotnicze z wykorzystaniem technik wodnych, suchej 

pasteli, tempery, technik olejnych i mieszanych na odpowiednio wybranych i 

przygotowanych podłożach malarskich, 
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10. podejmuje odpowiedzialność za wykonanie zadania z zakresu technik malarskich i 

pozłotniczych, planuje poszczególne działania w czasie.               

 
I. Kreacja w zakresie przedmiotu. 

Uczeń:  

1. w zadaniach z zakresu technik malarskich i pozłotniczych interpretuje naturę oraz 
posługuje się wyobraźnią, 

2. pogłębia, analizuje, uaktualnia i rozwija wiedzę i umiejętności z zakresu technik 
malarskich i pozłotniczych, 

3. planuje wykorzystanie określonych technik, a także podejmuje próby z 
eksperymentowaniem w tym zakresie, 

4. dokonuje oceny wartości artystycznych i estetycznych oraz jakości technicznych prac 
zrealizowanych w ramach specjalności techniki i malarskie i pozłotnicze, 

 

TKANINA ARTYSTYCZNA 

Tkanina artystyczna jestgłównym przedmiotem zawodowym specjalności artystycznej 

o tej samej nazwie. Ma ona interdyscyplinarny charakter. Jej specyfika polega na przenikaniu 

się różnych działań plastycznych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, 

rozwija wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń przede wszystkim poprzez 

działania warsztatowe i twórcze.Wiedza i kompetencje, zdobyte w ramach specjalności 

tkanina artystyczna, stanowią podstawę do dalszego kształcenia w tej lub pokrewnej 

dziedzinie oraz do wykonywania zawodu.  

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu tkaniny artystycznej. 

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i techniki tkackie; posługuje się 

słownictwem związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w tkaninie; 

właściwie dobiera i stosuje warsztat projektowy i realizacyjny do określonej techniki.  

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń realizuje tkaninę na podstawie projektu; organizuje warsztat pracy i planuje 

proces tworzenia; łączy i wykorzystuje różne materiały, sploty, techniki i technologie. 

III. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji oraz kreacja formy z wyobraźni. 
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Uczeń analizuje różne źródła inspiracji, twórczo je interpretuje, kreatywnie przekłada 

pojęcia i idee na język plastyczny. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu tkaniny artystycznej. 

Uczeń: 

1. opisuje najważniejsze dokonania z zakresu historii tkaniny, z uwzględnieniem tradycji 

regionalnych oraz współczesnej tkaniny artystycznej i sztuki włókna. 

2. rozróżnia i definiuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu tkaniny– jej 

charakterystykę, rodzaje, funkcje, przeznaczenie. 

3. rozróżnia surowce oraz procesy technologiczne w zakresie tkaniny artystycznej, 

4. rozróżnia i opisuje techniki realizacji tkaniny oraz podstawowe sploty tkackie, 

5. rozpoznaje środki wyrazu plastycznego w projektowaniu tkaniny artystycznej 

(kompozycję, kolor, walor, światłocień, fakturę, splot itp.), 

6. rozróżnia narzędzia wchodzące w zakres warsztatu realizacyjnego, 

7. opisuje kolejne etapy powstawania tkaniny, używając nazewnictwa specjalistycznego, 

8. rozumie celowość artystycznego i technologicznego eksperymentu. 

II. Działania warsztatowe  

Uczeń: 

1. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin do realizacji  tkanin 

zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, 

2. planuje fazy własnej pracy od projektu do realizacji, 

3. wykorzystuje różnorodne materiały, techniki i sploty w realizacji tkanin, dobiera je, 

przygotowuje i odpowiednio łączy w myśl założeń projektowych, 

4. w projektowaniu, obok tradycyjnych sposobów, posługuje się również nowoczesną 

technologią, 

5. bezpiecznie i sprawnie posługuje się warsztatem realizacyjnym, 

6. sporządza dokumentację swojej pracy, wykorzystując techniki tradycyjne i 

nowoczesną technologię. 

7. prezentuje, konfrontuje i krytycznie ocenia własne dokonania twórcze, posługując się 

właściwym językiem plastycznym. 

III. Interpretowanie różnych źródeł inspiracji oraz kreacja formy z wyobraźni 

Uczeń: 

1. dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznej i 

technologicznej prac, potrafi uzasadnić swoje przekonania, 
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2. analizuje i krytycznie ocenia źródła informacji, 

3. transponuje wyselekcjonowany materiał  źródłowy, używając odpowiednich środków 

wyrazu artystycznego w procesie projektowym i realizacyjnym, 

4. konsekwentnie rozwija ideę projektową w procesie twórczym, 

5. tworzy projekty kompozycji tkackich z wyobraźni, transponuje swoje wrażenia na 

środki wyrazu artystycznego, 

6. w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podejmuje działania eksperymentalne, 

7. wypracowuje indywidualny styl artystyczny. 

 

UŻYTKOWE TECHNIKI RZEŹBIARSKIE 

Użytkowe techniki rzeźbiarskie to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu wybranych, użytkowych technik 

rzeźbiarskich przede wszystkim poprzez działania praktyczne. Zdobywana wiedza ma 

charakter interdyscyplinarny, pozwalający na jej korelację z doświadczeniami ze wszystkich 

przedmiotów przewidzianych na tym etapie edukacyjnym. W praktyce oznacza to, że uczeń 

potrafi wykorzystać wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach użytkowych technik 

rzeźbiarskich do świadomego posługiwania się technikami oraz rozwijania zainteresowań 

artystycznych. Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej, jak również stanowi 

podstawę do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

 

I. Wiadomości z zakresu użytkowych technik rzeźbiarskich. 

 

Uczeń rozpoznaje podstawowe materiały i narzędzia technik rzeźbiarskich, posługuje się 

pojęciami z zakresu przedmiotu i rozróżnia środki wyrazu. 

 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń wykorzystuje znajomość technik w wykonywaniu projektów i ich realizacji; 

planuje pracę i organizuje warsztat. 

 

III. Kreatywne wykorzystanie użytkowych technik rzeźbiarskich 

Uczeń kreatywnie adaptuje doświadczenia rzeźbiarskie; twórczo wdraża materiały i 

technologie w wykonywaniu projektów i ich realizacji;łączy wartości artystyczne i użytkowe. 
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Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu użytkowych technik rzeźbiarskich. 

 

Uczeń: 

1. rozpoznaje i rozróżnia i tradycyjne i współczesne pojęcia oraz terminy związane z 
wybranymi użytkowymi technikami rzeźbiarskimi, 

2. opisuje użyteczność i zastosowanie form, 
3. rozróżnia funkcję i przeznaczenie użytkowych technik rzeźbiarskich oraz ich związki z 

innymi dziedzinami sztuki i rzemiosł, 
4. orientuje się w tradycyjnych i współczesnych procesach technologicznych w zakresie 

dziedziny, 
5. charakteryzuje materiały oraz surowce stosowane w użytkowych technikach 

rzeźbiarskich, 
6. określa  sposoby realizacji formy użytkowej na podstawie dokumentacji projektowej,  
7. rozpoznaje środki wyrazu artystycznego w rzeźbie i płaskorzeźbie. 

 

III. Działania warsztatowe. 

 

Uczeń: 

 

1. planuje właściwie pracę od projektu do realizacji, 

2. dobiera materiał narzędzia i technologie do specyfiki realizacji, 

3. wykorzystuje nowe rozwiązania techniczne i technologiczne z zakresu dziedziny, 

4. organizuje warsztat pracy zgodnie z zasadami BHP, 

5. wykonuje zadania zgodnie z uwarunkowaniami materiału i techniki, 

6. obsługuje narzędzia i kontroluje ich stan, 

7. realizuje formę użytkową z zastosowaniem odpowiednich technik i umiejętności, 

8. dokumentuje efekty własnej pracy,  

9. prezentuje rezultaty swoich działań artystycznych. 

 
III. Kreatywne wykorzystanie użytkowych technik rzeźbiarskich. 

 

Uczeń: 

1. koreluje założenia projektu z zastosowanymi technikami rzeźbiarskimi, 

2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań. 

3. dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy, 

4. podejmuje działania niekonwencjonalne w zakresie wypowiedzi artystycznej. 

 

WYROBY UNIKATOWE 

Wyroby unikatowe to główny przedmiot zawodowy specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie.  Przedmiot ten ma praktyczne znaczenie w dalszym rozwoju ucznia, pozwala 
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mu działać zawodowo na rynku pracy lub kontynuować studia ze wskazaniem na wydziały 

projektowe. W ramach kursu uczeń zdobywa podstawową wiedzę w zakresie podstaw 

projektowania i realizacji produktów unikatowych (np. wyrobów pamiątkarskich), 

uwzględniając wiedzę o kanonach estetyki i kulturze regionu.Przedmiot: wyroby unikatowe, 

zaliczany do przedmiotów wiodących, pozwala działać na rynku pracy lub kontynuować 

studia ze wskazaniem na wydziały projektowe. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu projektowania i realizacji wyrobów unikatowych. 

Uczeń wykazuje się znajomością podstaw projektowania oraz organizacji pracy 

projektowej i realizacyjnej; stosuje fachowe nazewnictwo z zakresu teorii i realizacji; 

charakteryzuje elementy dorobku kultury materialnej, rzemiosła regionalnego. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń organizuje swój warsztat pracy; stosuje poznane techniki w działaniach 

twórczych; dobiera odpowiednie materiały do indywidualnych rozwiązań projektowych; 

planuje i realizuje zadania. 

III. Kreacja w zakresie przedmiotu. 

Uczeń inspiruje się naturą i wyciąga twórcze wnioski; rozwija wyobraźnię i myślenie 

abstrakcyjne. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu projektowania i realizacji wyrobów unikatowych. 

Uczeń: 

1. rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu językaplastycznego w 

projektowaniu (budowa formy, kolorystyka i realizacja projektu), 

2. prawidłowo przygotowuje własny warsztat pracy, 

3. korzysta, selekcjonuje i krytycznie ocenia informacje z różnych źródeł,  

4. określa zakres zadania, 

5. formułuje wnioski po skończonej pracy, 

6. rozpoznaje i charakteryzuje działalność lokalnych twórców, 

7. wyszukuje i informacje na temat sztuki regionalnej, 

8. charakteryzuje kulturę regionu.  
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II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. prawidłowo planuje i realizuje poszczególne etapy pracy, 

2. właściwie dobiera technologię i materiały przydatne w realizacji projektu, 

(np. stosuje różnorodne sposoby połączeń jak szycie ręczne, maszynowe, klejenie), 

3. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do realizacji zadania, 

4. czyta i sporządza dokumentację projektową i wykonawczą,  

5. wykonuje formy użytkowe, przedmioty płaskie i przestrzenne, 

6. wykonuje modele w skali 1:1, weryfikuje projekt, 

7. archiwizuje projekty, wykonuje plansze, fotografie, 

8. bezpiecznie posługuje się odpowiednimi narzędziami. 

 

III. Kreacja w zakresie przedmiotu. 

Uczeń: 

1. analizuje formy naturalne i inspiruje się nimi, 

2. interpretuje naturę i przetwarza ją na projekty form użytkowych,  

3. wypracowuje indywidualne, oryginalne rozwiązania plastyczne i techniczne, 

4. twórczo poszukuje, łączy i stosuje środki wyrazu plastycznego, 

5. wdraża innowacyjne techniki i materiały, 

6. dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz jakości technicznej dzieł. 

 

ZŁOTNICTWO 

Złotnictwo jest głównym przedmiotem zawodowym specjalności artystycznej o tej 

samej nazwie. Jest to przedmiot z dziedziny sztuk użytkowych. Kształcenie w jego zakresie 

ma na celu praktyczne i teoretyczne dostosowanie zawodu złotnika do aktualnych potrzeb i 

współczesnych wymagań rynkowych. Pozwala uczniowi zdobyć wiedzę i umiejętności do 

kreatywnego rozwiązywania problemów projektowych, technicznych, organizacyjnych i 

interpersonalnych. Historia biżuterii potwierdza stały udział form złotniczych w historii 

człowieka, na każdym etapie kultury. Do dzisiaj nie słabnie zainteresowanie ta specjalnością. 

Przedmiot daje przygotowanie do pracy zawodowej w charakterze złotnika, jak również 

otwiera drogę do dalszego kształcenia na poziomie akademickim. 

Specjalność artystyczna 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  16 godzin w LP, 12  godzin w OSSP, 16 godzin w 

PSP. 
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Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu złotnictwa. 

Uczeń definiuje najważniejsze terminy i pojęcia z zakresu złotnictwa;rozróżnia 

najważniejsze materiały stosowane w tej dziedzinie;wykazuje się znajomością podstaw 

historii złotnictwa, przepisów prawa probierczego i zasad obrotu metalami szlachetnymi. 

II. Działania warsztatowe. 

Uczeń wykorzystuje wiedzę z zakresu historii biżuterii i historii sztuki do tworzenia 

autorskich form złotniczych; świadomie dobiera materiały i stosuje narzędzia do 

określonej techniki wykonania,przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

III. Kreacja w zakresie przedmiotu. 

Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje, kreuje złotniczą formę 

przestrzenną; umiejętnie przekłada pojęcia i idee na język plastyczny;jest przygotowany 

do świadomego rozwoju własnej twórczości. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu złotnictwa. 

Uczeń: 

1. opisuje najważniejsze dokonania w dziedzinie złotnictwa na przestrzeni dziejów, 

2. definiuje najważniejsze terminy i pojęcia z zakresu złotnictwa, 

3. rozróżnia i charakteryzuje materiały i technologie stosowane w tej dziedzinie, 

4. poznaje historyczne zasady postępowania w zawodzie, 

5. stosuje się  do aktualnych przepisów prawa probierczego, 

6. poznaje zasady obrotu metalami szlachetnymi, 

 
II. Działania warsztatowe. 

Uczeń: 

1. operuje celowo i bezpiecznie narzędziami i urządzeniami złotniczymi, 

2. kształtuje blachy, profiluje druty, łączy materiały: trwale i ruchomo, dekoruje 

powierzchnię, używa technik wykończeniowych; 

3. stosuje w działaniach warsztatowych wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i 

technologii, 

4. łączy doświadczenia z przedmiotów ogólnoplastycznych z projektowaniem 

kierunkowym, 

5. wykorzystuje formy historyczne w projektowaniu, 

6. wykonuje różne formy i rodzaje biżuterii, 
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7. przygotowuje dokumentację projektową na płaszczyźnie i w modelach 

przestrzennych. 

 

III. Kreacja w zakresie przedmiotu. 

Uczeń: 

1. twórczo wykorzystuje inspirację z różnych źródeł, 

2. jest kreatywny w przetwarzaniu źródeł inspiracji i stosuje je w realizacjach 

projektowych i warsztatowych, 

3. wykorzystuje dostępne techniki i technologie do zaprezentowania własnych koncepcji 

artystycznych, 

4. dąży do poszerzania środków doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności. 

 

 

  

 

III. PRZYKŁADOWE PODSTAWY DLA PRZEDMIOTÓW 
MODUŁOWYCH 

MODUŁ: FOTOGRAFIA I FILM, PRZEDMIOT - PODSTAWY FOTOGRAFII 

Moduł:  fotografia i film jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. W jego ramach 

można prowadzić różnorodne zajęcia, np. z podstaw fotografii lub podstaw filmu. Podstawa 

programowa dla przedmiotu podstawy fotografii jest jedynie przykładową. Świadome i 

umiejętne posługiwanie się obrazem jest niezbędne do funkcjonowania i komunikowania się 

we współczesnym świecie, niezależnie od nauczanej specjalności. Uczeń w procesie 

kształcenia zdobywa elementarną wiedzę i umiejętności z obszaru fotografii. Poprzez 

działania praktyczne, obudowane wiedzą teoretyczną, rozwija swoją kreatywność. 

Przykładowy przedmiot do wyboru z modułu zajęć uzupełniających. 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  1  godzina tygodniowo w ciągu kształcenia we 

wszystkich typach szkół. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu fotografii. 

Uczeń poznaje elementy historii fotografii oraz jej języka; rozróżnia i definiuje 

podstawowe pojęcia związane z dyscypliną; poznaje elementy techniki i technologii 

rejestracji obrazu. 

II. Działania warsztatowe . 
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Realizując wyznaczony cel lub zadanie, uczeń planuje jego wykonanie, wykorzystując 

współczesne techniki i technologie rejestracji obrazu; dobiera dostępne narzędzia do 

realizacji zadania, stosując nowoczesne rozwiązania. 

III. Kreacja obrazu fotograficznego. 

Zdobyta wiedza, wrażliwość i kreatywność, pozwalają na eksperymentowanie i 

tworzenie prac na najwyższym poziomie; posługując się wcześniej poznanym językiem 

medium, uczeń wykorzystuje w swoich działaniach możliwości z pogranicza fotografii 

oraz z innych obszarów sztuk audio-wizualnych. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu fotografii. 

Uczeń: 

1. wymienia i charakteryzuje najważniejszych twórców fotografii, 

2. rozróżnia podstawowe gatunki fotografii, 

3. definiuje elementarne pojęcia z zakresu języka fotografii, technik i technologii, 

4. rozpoznaje elementy kompozycji obrazu, 

5. określa możliwości urządzeń rejestrujących obraz i właściwości optyki, 

6. rozróżnia podstawowe rodzaje źródeł światła. 

 

II. Działania warsztatowe 

Uczeń: 

1. dobiera odpowiedni sprzęt do wykonania zadania, 

2. kontroluje koszty i przewiduje nakład czasu niezbędne do realizacji zadania, 

3. obsługuje współczesny sprzęt i urządzenia w pracowni, 

4. wyszukuje potrzebne informacje  w celu poszerzania wiedzy, 

5. realizuje różnorodne zadania z zakresu fotografii artystycznej, dokumentalnej itd. 

6. przygotowuje dokumentację swoich dokonań artystycznych, 

7. umiejętnie prezentuje własny dorobek. 

 

 

MODUŁ: MULTIMEDIA, PRZEDMIOT – PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE 

Moduł Multimediów jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. W jego ramach 

można prowadzić różnorodne zajęcia. Podstawa programowa dla przedmiotu projektowanie 

multimedialne jest jedynie przykładową. Dziedzina Multimediów to relacja między „sceną” a 

„obrazem” implikująca nową jakość – akcję, kreującą proces komunikacji. Działania w tym 

obszarze powinny integrować umiejętności warsztatowe zdobyte w ramach innych 
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przedmiotów oraz rozwijać nowe środki wyrazu, oparte na nowoczesnych technikach i 

technologiach. 

Przykładowy przedmiot do wyboru z modułu multimediów. 

Minimalny czas przeznaczony na realizację:  2 godziny tygodniowo w ciągu kształcenia we 

wszystkich typach szkół. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Wiadomości z zakresu projektowania multimedialnego. 

Uczeń opanowuje podstawowe wiadomości dotyczące obszaru działania, zwłaszcza 

środki plastyczne i techniczne, posługuje się słownictwem związanym z obszarem działań; 

rozpoznaje podstawowe zasady i reguły komponowania obrazów uwzględniających 

nowoczesne technologie. 

II. Działania  warsztatowe. 

Uczeń tworzy wielopoziomowy przekaz, o różnym charakterze np. informacyjnym, 

reklamowym, dydaktycznym, wykorzystujący różne kanały zmysłowe;właściwie 

organizuje warsztat pracy, dobiera odpowiednie, do realizowanej koncepcji, środki 

techniczne;prawidłowo dokumentuje i publikuje wykonaną pracę. 

III. Kreacja komunikatu multimedialnego.  

Uczeń twórczo interpretuje sformułowane zagadnienie, umiejętnie przekłada idee na 

język plastyczny, świadomie referuje osiągnięte przez siebie rezultaty. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Wiadomości z zakresu projektowania multimedialnego. 

Uczeń: 

3. rozróżnia i określa podstawowe własności każdej z dyscyplin np.: 

fotografia, film, wideo, animacja, techniki realizacji dźwięku, 

4. orientuje się w środowisku oprogramowania multimedialnego, 

5. rozróżnia i stosuje podstawowe terminy z zakresu multimediów i języka dziedziny np: 

a) projekcja, kadr, sekwencja, ścieżka dźwiękowa,  plan, scenariusz, scenopis, 

aplikacja, podgląd, 3D, 

b) rejestracja, synchronizacja,  montaż, postprodukcja, udźwiękowienie, 

multiplikacja, kopiowanie, konwertowanie, renderowanie, 

6. stosuje zasady  bezpieczeństwa i higieny pracy przy tworzeniu i realizacji projektu. 

 

II. Działania warsztatowe. 
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Uczeń: 

1. organizuje warsztat pracy, w sposób bezpieczny korzysta z urządzeń, 

2. dobiera odpowiednie środki techniczne i formalne do powziętych zamierzeń, 

projektów i przedsięwzięć, 

3. przygotowuje projekt do prezentacji i akceptacji, 

4. sporządza plan pracy, dzieląc ją na fazy i etapy np. 

a) opis zamierzenia, 

b) scenariusz, 

c) scenopis itd.,  

5. korzysta z właściwych dla projektu narzędzi, 

6. odpowiednio dobiera i optymalizuje formaty zapisu, dostosowane do sposobu 

prezentacji, 

7. umiejętnie prezentuje zrealizowane projekty, uwzględniając potrzeby potencjalnych 

zleceniodawców. 

 

III. Kreacja komunikatu multimedialnego.  

Uczeń: 

1. podejmuje niekonwencjonalne działania twórcze i próby eksperymentów 

artystycznych związanych z projektem i realizacją komunikatów multimedialnych, 

2. podejmuje próby tworzenia akcji multimedialnych, 

3. formułuje wnioski w procesie analizy osiągniętych rezultatów, 

4. kreuje i prezentuje wersje i warianty komunikatów multimedialnych, 

5. dokonuje oceny wartości  estetycznych oraz jakości technicznych prac zrealizowanych 

w ramach specjalności. 

 

 

MODUŁ: ZESPOŁOWE PROJEKTY ARTYSTYCZNE, PRZEDMIOT – KAMPANIA 
REKLAMOWA  

Zespołowe projekty artystyczne są modułem uzupełniającym edukację szkolną 

uczniów. Służą aktywizacji uczniów w obszarze działań zespołowych. Dają szansę na 

przećwiczenie modelowych sytuacji, występujących podczas pracy grupowej. Dzięki 

projektom zbiorowym uczeń zdobywa umiejętność sprawnej i samodzielnej organizacji 

pracy, komunikacji, współpracy z ludźmi i osiągania celów w grupie, co jest poszukiwaną 

umiejętnością na rynku pracy.  

Przykładowa podstawa programowa. 
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Minimalny czas przeznaczony na realizację:  2 godziny  w cyklu kształcenia we wszystkich 

typach szkół. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

I. Podejmowanie działań zespołowych o charakterze artystycznym. 

Uczniowie w zespole podejmują działanie o charakterze projektowym i 

wykonawczym –  kampanię reklamową i identyfikacyjną szkoły.  

II. Umiejętności konstruktywnej współpracy. 

Uczniowie działają w grupach, rozwijając umiejętności interpersonalne. Skutecznie 

wspólnie realizują zadania. 

III. Kreatywność  w zakresie działań o charakterze zespołowym. 

Uczniowie wykazują się kreatywnością na poziomie koncepcji projektu, planowania 

działań,  realizacji i dokumentacji. 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe: 

I. Podejmowanie działań zespołowych o charakterze artystycznym. 

Uczniowie: 

1. podejmują działanie artystyczne – kampanię reklamową i identyfikacyjną szkoły - 

o skali wymagającej uczestnictwa większej liczby osób, 

2. wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów 

artystycznych i niektórych ogólnokształcących, 

3. wyszukują i selekcjonują potrzebne informacje z różnych dziedzin w celu realizacji 

projektu, 

4. planują pracę własną i zespołową, dzieląc ją na fazę projektową i wykonawczą, 

5. formułują temat, cele projektu i określają  metody jego realizacji, 

6. wybierają realizację spośród kilku projektów, kierując się wartością artystyczną, a 

nie osobistymi preferencjami, 

7. dobierają środki wyrazu do realizacji zadania artystycznego, 

8. tworzą zespołowo kampanię reklamową i identyfikacyjną szkoły. 

 

II. Umiejętność konstruktywnej współpracy. 

Uczniowie: 

1. w zadaniu zespołowym jednoznacznie przedstawiają własne opinie oraz logicznie je 

argumentują, 
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2. dokonują podziału zadań i przydziału ról pomiędzy sobą, zgodnie z własnymi 

możliwościami i preferencjami, 

3. słuchają opinii innych osób i współpracują z zespołem osiągając kompromis, 

4. dystansują się od własnych projektów, przedkładając wartości artystyczne wybranej 

przez grupę propozycji, 

5. organizują i konsekwentnie przeprowadzają wspólne działanie, 

6. weryfikują efekty pracy własnej i całej grupy, 

7. umiejętnie i atrakcyjnie prezentują efekty pracy zespołowej na terenie szkoły i na 

zewnątrz. 

 
III. Kreatywność w zakresie działań o charakterze zespołowym. 

Uczniowie: 

1. aktywnie poszukują środków i możliwości realizacji projektu grupowego (zdobywanie 

sponsorów, sojuszników itp.), 

2. wykazują się kreatywnością w określaniu sposobów realizacji i formy projektu, 

3. twórczo interpretują proponowany temat, 

4. świadomie i kreatywnie posługują się środkami artystycznymi, 

5. umiejętnie prezentują i dokumentują swoje działania twórcze, 

6. prezentują kreatywną postawę w różnych dziedzinach życia, szczególnie w zakresie 

aktywności artystycznej. 


