
ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKÓŁ 

REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ DO WYSTAWY MSN „SYRENA 

HERBEM TWYM ZWODNICZA” 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

KLASY I-III 

JĘZYK POLSKI 

Uczeń: 

 

2. analizuje i interpretuje teksty kultury: 

a) przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, 

 

3. tworzy wypowiedzi: 

b) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres 

słownictwa i struktur składniowych, 

 

PLASTYKA 

 

Uczeń: 

 

2. w zakresie ekspresji przez sztukę: 

a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, 

faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki 

plastyczne), 

 

3. w zakresie recepcji sztuki: 

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne 

określone dyscypliny sztuki(fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło 

artystyczne i sztukę ludową, 

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami 

właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). 

 

 

KLASY IV-VI 

 

JĘZYK POLSKI 

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez 

nauczyciela 



 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; 

2) objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni. 

 

PLASTYKA 

 

Uczeń: 

 

2. w zakresie ekspresji przez sztukę: 

a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, 

faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki 

plastyczne), 

 

3. w zakresie recepcji sztuki: 

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne 

określone dyscypliny sztuki(fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło 

artystyczne i sztukę ludową, 

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami 

właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). 

 

 

  



GIMNAZJUM 

 

JĘZYK POLSKI 

 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia 

informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie; 

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez 

nauczyciela. 

 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło; 

2) rozpoznaje problematykę utworu. 

 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją; 

2) uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny; 

 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń: 

1) ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich przeciwieństw oraz określa 

postawy z nimi związane, np. patriotyzm–nacjonalizm, tolerancja–nietolerancja, piękno–brzydota, a także 

rozpoznaje ich obecność w życiu oraz w literaturze i innych sztukach; 

2) omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury podstawowe, ponadczasowe 

zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, śmierć, cierpienie, lęk, nadzieja, wiara religijna, samotność, 

inność, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość; dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości 

humanistyczne; 

3) dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, 

kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość. 

 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

5) uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi; 

 

PLASTYK  

 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki. Uczeń: 

1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku ze 

śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycją narodową, szanując jednocześnie odrębności innych, 

kręgów kulturowych (zna wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne); 

 

2. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztukę. Uczeń: 

1) podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych, innych dziedzin sztuki 

(fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych, w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni 



rzeczywistej i wirtualnej (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki i 

przekazów medialnych); 

 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki. Uczeń: 

1) rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w odpowiednim porządku 

chronologicznym i w centrach kulturotwórczych, które miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania; 

 

WOS 

 

1. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń: 

1) omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, 

wspólnym działaniu); 

2) wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; 

 

2. Życie społeczne. Uczeń: 

5) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na „swoich” i „obcych”), i po daje możliwe 

sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji. 

 

9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 

5) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia 

utrudniają dziś relacje między narodami. 

 

 

  



SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

 

JĘZYK POLSKI 

 

POZIOM PODSTAWOWY 

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez 

nauczyciela. 

 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki; 

 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki 

kompozycji); 

2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne); 

3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich; 

4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu. 

 

POZIOM ROZSZERZONY  

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez 

nauczyciela. 

 

3. Analiza. Uczeń: 

1) wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym); 

2) dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków); 

3) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne, romantyczne) oraz ich funkcję ideową i 

kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej; 

 

HISTORIA SZTUKI  

 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń: 

3) rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie i 

w przestrzeni geograficznej; 

8) zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te 

techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali; 

9) wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które 

wymykają się klasyfikacjom; 

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

11) zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć 

po atrybutach i sposobach przedstawień; 

12) potrafi wskazać funkcję dzieła i określić, jaki wpływ ma ona na jego kształt. 

 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 

1) porównuje style i kierunki, uwzględniając źródła inspiracji, wzajemne oddziaływania, wpływ mecenatu 

artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów; 

2) rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskazać jego źródło ikonograficzne; 



5) poddaje krytycznej ocenie pod względem artystycznym dzieła i zjawiska w sztuce. 

 

3. Analiza i interpretacja tekstów i wytworów 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; w malarstwie: 

kompozycja, kolor, światło cień), a także po trafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane 

dzieło i wskazują na jego klasyfikację stylową; 

2) analizuje wybrane 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 zdania; 

 

WOS 

 

3. Struktura społeczna. Uczeń: 

4) opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz sposoby przeciw działania temu zjawisku; 

 

8. Kultura i pluralizm kulturowy. Uczeń: 

1) rozróżnia normatywne i opisowe pojęcie kultury; 

2) wskazuje specyficzne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej i ludowej; 

5) ocenia wpływ kontrkultury na życie społeczne; 

WOK 

 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń: 

1) zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, plastykę, 

muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy nimi; 

2) wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, kultową, 

poznawczą, ludyczną); 

3) analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując podstawowe 

wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki; 

8) lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, dzieła sztuki) w 

kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, 

naród); 

 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 

1) wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze (zachowań, 

obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki); 

2) wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych sztuk, jak i 

wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium); 

 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 

5) dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i oby czajami epoki, w której 

powstało; 

6) posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, subkultura 

w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych; 

 

 


