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TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

WYMAGANIA PROGRAMOWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) wynika bezpośrednio z realizacji celów programu,
a równocześnie odnosi się do Wewnętrznego Systemu Oceniania w szkole (WSO). System
oceniania, dotyczący przedmiotu rzeźba jest spójny z celami i zadaniami szkoły. Ocenianie
jest procesem gromadzenia informacji o wiedzy i umiejętnościach uczniów, wspieraniem ich
szkolnej kariery oraz służy podnoszeniu motywacji do uczenia się.
Zasadniczo system oceniania składa się z dwóch elementów:
 Ocenianie bieżące ma za zadanie wspierać uczenie się. Uwzględnia ono aspekt
społeczno-wychowawczy, tzn. wkład pracy ucznia, jego możliwości intelektualne i
jego rozwój. Ocenianie to jest sposobem uzyskiwania systematycznej informacji o
szkolnych osiągnięciach uczniów, zatem ma charakter kształtujący. W przypadku
oceny z przedmiotu rzeźba, oceny bieżące mają bardzo duży wpływ na ocenę
śródroczną lub końcoworoczną. Jeżeli uczeń wykonał przewidzianą programem liczbę
zadań w ciągu roku – ze średniej tych ocen może wynikać ocena semestralna. W
innym przypadku na ocenę śródroczną lub końcoworoczną wpływa negatywnie brak
realizacji niektórych zadań.
Ocenianiu bieżącemu podlega:
o
o
o
o
o
o

praca uczniów na lekcji,
zadania domowe,
inne przejawy aktywności ucznia,
zainteresowanie przedmiotem,
systematyczność jego pracy,
liczba wykonanych zadań przewidywanych na dany semestr.
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 Ocenianie sumujące służy weryfikacji osiągnięć dydaktycznych ucznia, dotyczących
danego semestru lub roku. Ocena sumująca ma charakter dydaktyczny (nie
uwzględnia aspektu społeczno-wychowawczego).

Kryteria oceny zadań plastycznych.








Zgodność z tematem.
Obecność wszystkich założonych elementów.
Walory artystyczne.
Jakość techniczna wykonania.
Terminowość wykonania.
Indywidualność koncepcji.
Nowatorstwo i oryginalność pracy.

Stopień dopuszczający otrzymują uczniowie, którzy:
 spełniają wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego
przynajmniej w 40 %,
 podejmują niektóre zadania, ale w sposób niewystarczający,
 ich praca nie odpowiada w pełni postawionym problemom,
 stosują się tylko do nielicznych uwag nauczyciela,
 w niewielkim stopniu rozwijają się plastycznie,

poziomu

Stopień dostateczny otrzymują uczniowie, którzy:
 spełniają wymagania edukacyjne sformułowane dla
przynajmniej w 51 %,
 podejmują prawie wszystkie zadania,
 w ich pracach zrealizowane są niektóre z założonych celów,
 w zasadzie stosują się do uwag nauczyciela,
 widoczne są szanse na rozwój,

swojego

poziomu

Stopień dobry otrzymują uczniowie, którzy:
 spełniają wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego poziomu
przynajmniej w 75 %,
 podejmują zawsze zadanie,
 stosują się do wszystkich uwag nauczyciela i potrafią z nich korzystać w sposób
kreatywny,
 powierzone zadania wykonują prawie samodzielnie,
 realizacja ich zadania przebiega na dobrym poziomie,
 prawidłowo rozwiązują postawiony problem,
 poziom ich prac pozwala na pierwsze, indywidualne prezentacje w pracowni,
Stopień bardzo dobry otrzymują uczniowie, którzy:
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 spełniają wymagania edukacyjne sformułowane
przynajmniej w 91 %,
 zawsze podejmują zadanie,
 ich prace w pełni odpowiadają założonym celom,
 powierzone zadania wykonują samodzielnie,
 prace mają walory artystyczne.

dla

swojego

poziomu

Stopień celujący otrzymują uczniowie, którzy:
spełniają wszystkie wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego poziomu,
samodzielnie realizują zadanie,
ich prace w pełni odpowiadają założonym celom,
mają szczególne walory artystyczne,
przejawiają szczególną inwencję twórczą,
ujawniają wyjątkowe zdolności artystyczne,
są bardzo aktywni twórczo również poza pracownią,
bardzo dużo pracują poza pracownią,
aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich przeglądach i plenerach organizowanych
przez szkołę, Centrum Edukacji Artystycznej i placówki szkolnictwa artystycznego,
 osiągają wymierne sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych poza
szkołą, z koniecznym uwzględnieniem udziału w konkursach organizowanych
przez Centrum Edukacji Artystycznej i szkolnictwo artystyczne.










WARUNKI UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA

Warunkiem otrzymania oceny wyższej niż przewidywana jest ponowne wykonanie
wszystkich prac plastycznych przewidzianych programem danego semestru (roku szkolnego)
i ich prezentacja. Jeżeli prace wykonane są samodzielnie na wyższym poziomie niż
poprzednio – nauczyciel ustala ocenę wyższą.
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TREŚCI KSZTAŁCENIA - MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS OSIĄGNIĘĆ
UCZNIÓW
KLASA IV
I.

FAZA WSTĘPNA OPRACOWANIA PROJEKTU DYPLOMOWEGO.

Materiał nauczania.
 Prezentacja dorobku twórczego z całego cyklu kształcenia klasa 1-3 z
wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technik.
 Prezentacja tematu pracy dyplomowej z uwzględnieniem zakresu opracowania i
wybranej techniki.
 Twórcze poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań (materiał, technologia,
idea)
Opis osiągnięć ucznia.
Uczeń…






Archiwizuje własne dokonania twórcze.
Dobiera odpowiednie środki przekazu do prezentacji własnych prac.
Potrafi prezentować swój dorobek publicznie (klasa).
Świadomie definiuje temat i wybiera odpowiedni sposób realizacji zadania.
Omawia nowoczesne technologie, materiały i środki wyrazu.

Stosowane techniki i narzędzia.







Fotografia
Prezentacja multimedialna.
Szkic rysunkowy.
Szkic przestrzenny w dowolnej technice.
Plansza prezentacyjna.
Wystąpienie publiczne.

Przykładowe zadania.
 Prezentacja własnego dorobku.
 Projekty wstępne pracy dyplomowej.
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia.






Wypowiedź ucznia.
Umiejętność zastosowania pojęć i terminów w zadaniach plastycznych.
Obserwacja progresu w pracach.
Korekta indywidualna.
Korekta zbiorowa.
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II.

FAZA REALIZACJI WYBRANEGO TEMATU - CZĘŚĆ PROJEKTOWA.

Materiał nauczania.
 Przełożenie inspiracji i zebranych doświadczeń na projekt realizacyjny z
poszanowaniem praw autorskich.
 Opracowanie i zdefiniowanie ostateczne projektu.
 Wybór technologii i materiałów do realizacji zadania.
 Fazy realizacji zadania.
Opis osiągnięć ucznia.
Uczeń…






Zna i przestrzega zasady prawa autorskiego.
Analizuje zebrane doświadczenia i wdraża je do projektu.
Opracowuje ostateczną formę projektu do realizacji.
Dobiera materiały i technologie wykonania formy przestrzennej.
Dzieli złożony projekt na etapy realizacji.

Stosowane techniki i narzędzia.
 Szkic rysunkowy.
 Szkic przestrzenny w dowolnej technice.
 Konsultacja i korekta.
Przykładowe zadania.
 Projekty rysunkowe realizowanej koncepcji.
 Projekty przestrzenne realizowanej koncepcji.
 Próby materiałowe i technologiczne.
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia.





III.

Wypowiedź ucznia.
Umiejętność zastosowania pojęć i terminów w zadaniach plastycznych.
Obserwacja progresu w pracach.
Korekta indywidualna.
Korekta zbiorowa.
FAZA REALIZACJI WYBRANEGO TEMATU - CZĘŚĆ REALIZACYJNA.

Materiał nauczania.
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 Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i narzędzi przy realizacji zadania.
 Realizacja projektu w wybranym materiale z zastosowaniem określonych
technologii.
 Narzędzia , urządzenia i oprogramowanie odpowiednie do wybranej technologii.
 Archiwizowanie etapów realizacji zadania.
Opis osiągnięć ucznia.
Uczeń…
 Przestrzega zasad BHP obowiązującej w pracowni rzeźbiarskiej i komputerowej.
 Właściwie posługuje się wybraną technologią z zastosowaniem odpowiedniego
materiału.
 Używa odpowiednich narzędzi , urządzeń i oprogramowania do realizacji zadania
w wybranej technologii.
 Systematycznie archiwizuje etapy realizacji pracy dyplomowej.
Stosowane techniki i narzędzia.
 Wybrane techniki i technologie poznane w cyklu kształcenia.
Przykładowe zadania.
 Realizacja zadania z podziałem na fazy wykonania.
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia.





IV.

Wypowiedź ucznia.
Umiejętność zastosowania pojęć i terminów w zadaniach plastycznych.
Obserwacja progresu w pracach.
Korekta indywidualna.
Korekta zbiorowa.
ARCHIWIZACJA I PREZENTACJA PRACY DYPLOMOWEJ.

Materiał nauczania





Urządzenia i technologie do dokumentowania i archiwizowania prac rzeźbiarskich.
Sposoby dokumentowania i archiwizowania dokonań twórczych.
Sposoby prezentowania form rzeźbiarskich.
Strategia wystąpień publicznych.

Opis osiągnięć ucznia.
Uczeń…
 Właściwie posługuje się urządzeniami i technologiami do dokumentowania i
archiwizowania prac rzeźbiarskich.
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 Dobiera sposoby dokumentowania i archiwizowania dokonań twórczych.
 Dobiera sposoby prezentowania form rzeźbiarskich.
 Opracowuje scenariusz i materiały do prezentacji i obrony pracy dyplomowej.
Stosowane techniki i narzędzia.
 Wybrane techniki i technologie poznane w cyklu kształcenia.
Przykładowe zadania.
 Realizacja dokumentacji, archiwizacji oraz prezentacji pracy dyplomowej..
Formy sprawdzania osiągnięć ucznia.






Wypowiedź ucznia.
Umiejętność zastosowania pojęć i terminów w zadaniach plastycznych.
Obserwacja progresu w pracach.
Korekta indywidualna.
Obrona pracy dyplomowej.
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