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I. Wstęp 

 

Sztuka to szerokie pojęcie zawierające w sobie aktywność twórczą w obszarach 

plastycznych i muzycznych. Na lekcje plastyki i muzyki w gimnazjum przeznaczono 60 

godzin w trzyletnim cyklu kształcenia. Łatwo obliczyć, że zarówno plastyka jak i muzyka 

realizowana będzie tylko na jednym poziomie w ciągu cyklu. Takie rozwiązanie niesie za 

sobą odpowiednie konsekwencje. Przygotowując młodzież do aktywnego odbioru dzieła 

muzycznego lub plastycznego powinien on nabyć odpowiednią wiedzę z zakresu historii 

sztuki i historii muzyki. Ze względu na obszerny zakres materiału godziny muzyki i plastyki 

w szerokiej mierze poświęcone są zatem na przyswojenie podstawowych terminów i pojęć 

z zakresu historii muzyki i historii sztuki. W założeniu nowej reformy programowej działania 

praktyczne szerzej powinny być realizowane właśnie na zajęciach artystycznych. Przedmiot 

ten zatem w założeniach jest niejako kontynuacja i rozwinięciem przedmiotów plastyka 

i muzyka.     

Program “Sztuka mowa uczuć” odnosi się do języka jakim posługuje się sztuka 

i sposobów komunikacji między twórcą a odbiorcą dzieła. Najlepszym sposobem na 

nauczenie się języka jest bezpośrednie obcowanie z nim samym. Działania podejmowane na 

zajęciach artystycznych pozwolą uczniom lepiej zrozumieć świat grafiki, malarstwa i muzyki. 

tematyka i charakter podejmowanych działań  pozwoli stymulować harmonijny rozwój 

w kierunkach muzycznych i plastycznych. Warunkiem prawidłowej realizacji zadań jest 

posiadanie przez nauczyciela uprawnień do nauczania przedmiotów plastyka, muzyka 

i ewentualnie informatyka.  

Gimnazjum często jest ostatnim miejscem, w którym młodzi ludzie mają okazję zgłębiać 

tajniki wiedzy o muzyce i plastyce. Na tym etapie edukacyjnym często można spotkać 

utalentowane i zainteresowane rozwojem w kierunku artystycznym jednostki, które jednak 

nie wybrały gimnazjum plastycznego czy muzycznego.  Niejednokrotnie w takim przypadku 

to właśnie nauczyciel przedmiotów artystycznych jest jedyną osobą, która może w tym 

pomóc i pokazać drogi rozwoju.  

IIII etap edukacyjny jest bardzo istotny dla rozwoju artystycznego młodzieży. Mając 

świadomość, że w szkołach średnich nie zawsze jest kontynuacja przedmiotów 

artystycznych można zaryzykować stwierdzenie , iż stanowi on o świadomości odbioru dzieła 

artystycznego, prawidłowej ocenie i aktywnym uczestnictwie w kulturze w dorosłym już życiu.                                                                                                                                                                                                                                                                



II. Założenia dydaktyczno – wychowawcze 

 

Program nauczania przeznaczony jest dla nauczycieli przedmiotów artystycznych 

posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i muzycznych. Z racji 

globalnej komputeryzacji i wkraczania sztuki w świat cyfrowej kreacji wskazana, jest także 

biegła znajomość obsługi komputera oraz programów graficznych i muzycznych.  

W gimnazjum kończy się nauczanie muzyki i plastyki, jako przedmiotu szkolnego. Rolą 

szkoły, zatem jest wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające 

swobodnie uczestniczyć w kulturze na etapie dorosłego życia. Istotną rolę w procesie 

poznania zajmują zajęcia praktyczna i sam akt twórczy, na który położony jest główny 

nacisk. Ważnym elementem jest włączenie do nauczania technologii informacyjnej, która 

uatrakcyjnia zajęcia i aktywizuje uczniów z niską samooceną w sferze artystycznej. Pozwala 

ona uczniom posiadającym mniejsze zdolności muzyczne czy manualno - plastyczne 

realizować się na polu artystycznym.  

Program wykorzystuje koncepcje edukacyjne sprawdzone w praktyce.  

Wyznaczony programem proces edukacji artystycznej uwzględnia: 

● naturalne predyspozycje i potrzeby poznawcze uczniów, 

● potrzeby przeżyć estetycznych na różnym poziomie dojrzałości, 

● potrzeby ekspresji, zabawy i współdziałania w grupie, 

● rozwój umiejętności prowadzących do pozytywnej samooceny i poczucia sukcesu, 

● poznanie zjawisk w sztuce zarówno tradycyjnych jak i związanych z nowoczesną 

technologią cyfrową, 

● wzbogacenie doświadczenia i poznania poprzez własne działania artystyczne. 

 

Treści edukacji artystycznej nawiązują do zarówno do treści innych przedmiotów i są przede 

wszystkim kontynuacją zdobywania wiedzy i umiejętności z przedmiotów tj. plastyka 

i muzyka. Włączając w proces nauczania technologię informacyjną, jako narzędzie twórcze 

niejako nawiązujemy do przedmiotu informatyka.  

 

 

 



III. Cele edukacyjne 

 

a. Kształcenia 

 

● Rozwój i kształtowanie muzycznych i plastycznych zainteresowań i upodobań, 

● rozwój podstawowych zdolności muzycznych ( słuchu, poczucia rytmu, pamięci, 

wyobraźni muzycznej), 

● rozwój podstawowych zdolności plastycznych (rysunku, malarstwa, wyobraźni 

plastycznej, itd...), 

● rozwój aktywności artystycznej umożliwiającej wyrażanie się poprzez sztukę, 

● rozwój estetycznej wrażliwości na dzieło sztuki, 

● wzbogacenie wiedzy o funkcjach sztuki oraz jej związki z innymi dziedzinami, 

● kształtowanie otwartej postawy wobec różnych kultur i różnorodności w sztuce, 

● uczenie wartościowania zjawisk artystycznych i świadomy odbiór dzieła sztuki. 

 

b. Wychowania 

 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

 samodzielne wypowiadanie się na tematy sztuk plastycznych, muzycznych 

i wizualnych, 

 ocenianie i wartościowanie twórczości artystycznej, 

 aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

 dostrzeganie wartości i funkcji szeroko rozumianej sztuki, 

 kształtowanie postaw zdyscyplinowania i odpowiedzialności podczas 

podejmowanych działań muzycznych i plastycznych, 

 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

 kształtowanie postawy patriotycznej wobec kultury polskiej, 

 kształcenie umiejętności samooceny, 

 rozwijanie szacunku do innych kultur, 

 kształcenie umiejętności wypowiedzi i uzasadniania swoich poglądów. 

 

 

 



IV. Treści nauczania 

 

Treści nauczania nawiązują do przedmiotów tj. muzyka, plastyka, informatyka i integrują się 

z kształtującym się u uczniów obrazem kultury i sztuki, ich funkcjami, rozwojem i symboliką. 

Muzyka 

Dział ten zajmował się będzie szeroko rozumianym rozwojem muzycznym. Na zajęciach 

przewidziano realizację zarówno ćwiczeń wokalnych i instrumentalnych z jednoczesnym 

kształceniem słuchu i metrorytmiki.  

Uczniowie poznają następujące zagadnienia i techniki: 

● podstawowe zagadnienia z emisji głosu, 

● wartości rytmiczne i zapis wysokości dźwięku, 

● zapis tabularyczny nut, 

● podstawy gry na instrumentach szkolnych (flet prosty, dzwonki) , perkusji 

i ewentualnie gitarze, 

● zapoznanie z pieśniami i piosenkami o różnym charakterze trudności, 

● próby śpiewu w układzie wielogłosowym. 

 

 

 

Muzyka i multimedia 

Dział ten zajmie się cyfrową rejestracją i przetwarzaniem obrazu i dźwięku. Z racji mniejszej 

dostępności i większych wymagań sprzętowych rejestracja wideo odbywać się będzie bez 

docelowego montażu. 

Uczniowie poznają następujące zagadnienia i techniki: 

● przygotowanie materiału do cyfrowej rejestracji,  

● cyfrowa rejestracja i mastering na przykładzie programu „Audacity”, 

● cyfrowa rejestracja audio-video  

 

Plastyka 

(techniki suche - rysunek) 



Dział ten poświęcony jest na kształcenie umiejętności postrzegania rzeczywistości 

i odwzorowywania jej za pomocą ołówka, węgla rysunkowego, pasteli czy sangwiny. 

Uczniowie poznają następujące zagadnienia i techniki: 

● narzędzia rysownika 

● technika rysunku ołówkiem 

● technika pracy węglem rysunkowym 

● technika pracy pastelami 

● łączenie węgla rysunkowego i sangwiny 

● perspektywa 

● walor 

● studium postaci 

● krajobraz 

● martwa natura 

 

(techniki mokre - akwarela, farby plakatowe) 

Dział ten zajmować się będzie podstawowymi zagadnieniami związanymi z technikami 

mokrymi. Osadzając program w realiach gimnazjalnych skupi się on na pracy z farbami 

plakatowymi i akwarelowymi.  

 

 

Uczniowie poznają następujące zagadnienia i techniki: 

● podstawy pracy z farbami plakatowymi i akwarelami 

● walor w malarstwie 

● perspektywa i temperatura kolorów 

● martwa natura  

● krajobraz 

● liternictwo 

● reklama 

● praca nad wyobraźnią na podstawie abstrakcyjnych ćwiczeń i tekstów literackich 

(ilustracje do tekstów np: Stanisława Lema) 

 

Grafika bitmapowa 



Dział ten zajmujący się między innymi cyfrowym przetwarzaniem rzeczywistości. Podstawę 

fotografii stanowi kompozycja i światłocień, której rozwój jest ściśle związany z malarstwem. 

Przetwarzanie cyfrowe obrazu nawiązuje do twórczości abstrakcyjnej XX – wiecznych 

artystów.  

Uczniowie poznają następujące zagadnienia i techniki: 

● podstawowe funkcje aparatu fotograficznego oraz cyfrowa ciemnia, 

● ekspozycja, kompozycja, głębia ostrości w fotografii, 

● Cyfrowe korekta obrazu: korekta ekspozycji, korekta kontrastu, korekta balansu bieli, 

korekta zniekształceń geometrycznych, prostowanie i kadrowanie zdjęć, retusz zdjęć 

portretowych, 

● Cyfrowe przetwarzanie obrazu: prosty fotomontaż, stara fotografia, 

● przenoszenie tradycyjnych grafik i obrazów do postaci cyfrowej i ich przetwarzanie, 

● przygotowanie materiału do wydruku, 

● prezentacja multimedialna własnych osiągnięć plastycznych.  

 

Grafika wektorowa 

Dział ten zajmuje się stricte twórczym procesem urzeczywistniania wyobrażeń plastycznych 

i można go porównać z tworzeniem obrazów czy plakatów w tradycyjnych technikach 

plastycznych.  

Uczniowie poznają następujące zagadnienia i techniki: 

● podstawy grafiki wektorowej i narzędzia grafika: program „Inkscape” , tablet graficzny. 

● grafika użytkowa: przygotowanie okładki książki, przygotowanie logotypu. 

● prezentacja multimedialna własnych osiągnięć plastycznych.  

 

Multimedia i prezentacja osiągnięć 

Dział ten stanowić będzie podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez 

prezentację własnej twórczości w formie prostej strony internetowej. 

Uczniowie poznają następujące zagadnienia i techniki: 

● podstawy tworzenia strony internetowej (przygotowanie grafiki) 

● umieszczanie plików graficznych, audio i audio-video w dokumencie HTML 

● przygotowanie prezentacji multimedialnej osiągnięć 

 



Tematy realizowane w ramach poszczeczólnych działów winny być w trakcie roku 
wymieszane. Takie rozłożenie materiału pozwoli na wyrównać szanse na zdobycie 
pozytywnych większej grupie uczniów, co nie było by możliwe realizując kolejno określone 
działy.  

 

 

V. Przewidywane osiągnięcia uczniów (zakres wiedzy 

i umiejętności) 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów wynikają z założonych celów oraz standardów 

nauczania. Należy wziąć pod uwagę, że ścisłe przewidywanie osiągnięć uczniów jest w tym 

przedmiocie utrudnione ze względu na różny wśród uczniów stopień uzdolnień 

artystycznych, głosowych, słuchowych i manualnych. Zatem przewidzieć można tylko zakres 

wiedzy i umiejętności, co, do których można oczekiwać, że mają szanse rozwinąć się 

u wszystkich uczniów. 

Szczególnym zadaniem nauczyciela powinno być rozwijanie indywidualnej wrażliwości 

każdego ucznia, co w przyszłości może zaowocować właściwym odbiorem dzieła sztuki 

i aktywne uczestnictwo w kulturze. 

a) Znajomość terminów związanych z plastyką tj. kompozycja, perspektywa, walor, 

grafika itp. 

b) Znajomość terminów i zagadnień związanych z muzyką tj: elementy muzyki, skala, 

zapis nutowy, itp. 

c) znajomość terminów związanych z fotografią tj. przysłona, czas naświetlania, głębia 

ostrości, ogniskowa, ekspozycja, balans bieli. 

d) Umiejętność wykonania prac plastycznych podstawowymi technikami rysunkowymi 

i malarskimi. 

e) Umiejętność wykonania z zapisu nutowego partii instrumentalnej. 

f) Umiejętność wykonania utworu wokalnego. 

g) znajomość obsługi programów graficznych: „Gimp”, „Inkscape”. 

h) znajomość obsługi rejestratora programowego „Audacity”. 

i) dostrzeganie ciągłości kultury muzycznej i plastycznej, oraz rozumienie zjawisk 

i zmian, które jej towarzyszą. 

j) umiejętność wykorzystania dostępnych środków technicznych do wyrażania siebie 

poprzez sztukę. 



k) umiejętność wypowiadania się o fotografii, grafice komputerowej, muzyce 

zarejestrowanej cyfrowo: wyrażanie własnych opinii, określanie wrażeń estetycznych 

i wyszczególnianie środków technicznych. 

l) umiejętność operowania podstawowymi terminami z zakresu fotografii, grafiki 

wektorowej i dźwięku cyfrowego. 

m) umiejętność prezentacji i promocji  własnych osiągnięć na polu artystycznym poprzez 

dostępne środki techniczne i media. 



 

VI. Procedury oceny osiągnięć 

 

Zadaniem nauczyciela jest stawianie wymagań adekwatnych do możliwości ucznia. 

W realizacji programu należy uwzględnić predyspozycje ucznia i dostosować do nich 

wymagania. Nauczyciel stawiając wymagania uczniom i oceniając ich, powinien wziąć pod 

uwagę aktywność uczniów na zajęciach, ich poziom wiedzy, zdolności i umiejętności, oraz 

indywidualne zainteresowania ponadprogramowe. Ocena powinna uwzględniać przede 

wszystkim stosunek ucznia do przedmiotu oraz wkładany wysiłek w realizację wymagań. 

Podstawowym kryterium oceny nie mogą być uzdolnienia artystyczne ucznia.  Wymagania 

i sposób oceniania powinny być przedstawione uczniom na początku roku szkolnego. 

Ocenę bardzo dobrą  może otrzymać uczeń, który w pełni opanuje zakres wiedzy 

i umiejętności przekazany przez nauczyciela: 

● potrafi analizować i interpretować dzieło artystyczne tj.:grafika,obraz, fotografia, 

grafika komputerowa, nagranie audio czy audio-wideo. 

● zna podstawowe terminy z zakresu plastyki tj. kompozycja, walor, perspektywa, 

● zna podstawowe terminy z zakresu muzyki tj. dynamika, agogika, tempo, tabulatura, 

● sprawnie posługuje się zapisem nutowym. 

● zna podstawowe terminy z zakresu fotografii (przysłona, czas, czułość, ekspozycja, 

ogniskowa, balans bieli, głębia ostrości, złoty podział). i potrafi wykorzystać zdobytą 

wiedzę w praktyce do osiągnięcia zamierzonych celów 

● potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się cyfrowymi narzędziami do obróbki 

obrazu i dźwięku: „Gimp”, „Inkscape”, „Audacity” 

● aktywnie uczestniczy w zajęciach praktycznych: śpiew, muzykowanie, rysowanie, 

malowanie. 

● poprawnie wykonuje zadane mu zadania 

 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który wystarczająco opanuje przekazany przez 

nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności: 

● zna podstawowe terminy z zakresu fotografii: przysłona, czas, czułość, ekspozycja, 

ogniskowa, balans bieli, głębia ostrości, złoty podział. 

● zna podstawowe terminy z zakresu plastyki tj. kompozycja, walor, perspektywa, 

● zna podstawowe terminy z zakresu muzyki tj. dynamika, agogika, tempo, tabulatura, 

● sprawnie posługuje się zapisem nutowym. 



● potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się cyfrowymi narzędziami do obróbki 

obrazu i dźwięku: „Gimp”, „Inkscape”, „Audacity” 

● aktywnie uczestniczy w zajęciach praktycznych: śpiew, muzykowanie, rysowanie, 

malowanie. 

● poprawnie wykonuje zadane mu zadania 

 

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który opanował przekazaną przez nauczyciela 

wiedzę i umiejętności w podstawowym zakresie, ale nie wykazuje się osobistym 

zainteresowaniem i zaangażowaniem: 

● zna podstawowe terminy z zakresu plastyki tj. kompozycja, walor, perspektywa, 

● zna podstawowe terminy z zakresu muzyki tj. dynamika, agogika, tempo, tabulatura, 

● sprawnie posługuje się zapisem nutowym. 

● mało aktywnie uczestniczy w zajęciach praktycznych: śpiew, muzykowanie, 

rysowanie, malowanie. 

● wykonuje zadane mu zadania 

 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który podany przez nauczyciela zakres 

wiedzy i umiejętności opanował w stopniu niepełnym  i nie wykazuje osobistej aktywności. 

● zna podstawowe terminy z zakresu plastyki tj. kompozycja, walor, perspektywa, 

● zna podstawowe terminy z zakresu muzyki tj. dynamika, agogika, tempo, tabulatura, 

● Potrafi z pomocą nauczyciela posługiwać się cyfrowymi narzędziami do obróbki 

obrazu i dźwięku: „Gimp”, „Inkscape”, „Audacity” 

● wykonuje zadane mu zadania nie starannie i nieterminowo 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum zakresu wiedzy 

i umiejętności przewidzianych programem. 

● nie zna żadnych terminów związanych z plastyką czy muzyką 

● nie potrafi wykonać najprostszych czynności związanych z obróbką audio oraz 

graficzną 

● nie wykonuje zadań praktycznych i domowych tj. rysowanie, malowanie, śpiew, gra 

na instrumentach, cyfrowa rejestracja audio, retusz fotograficzny. 

● nie uczestniczy aktywnie w lekcji 

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, którego zainteresowania, aktywność i wiedza 

wykraczają poza wymagania na ocenę bardzo dobrą. 



VII. Warunki realizacji programu 

 

Zajęcia przedmiotu powinny odbywać się w miarę możliwości w sali wyposażonej w sprzęt 

komputerowy, fortepian i inne instrumenty muzyczne sprzęt audio - wideo. Minimalne 

wyposażenie to jeden komputer i rzutnik multimedialny, pianino lub inny instrument 

klawiszowy, odtwarzacz CD. W narzędzia graficzne i malarskie uczniowie winni wyposażyć 

się we własnym zakresie. 


