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WSTĘP 
 

Niniejszy program został opracowany w oparciu o Podstawę programową kształcenia 
artystycznego sformułowaną w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 14 sierpnia 2019. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1637). 
W jego opracowaniu autor wykorzystał wiele elementów programu do Aranżacji przestrzeni 

autorstwa Grażyny Piórkowskie i Joanny Szczechury, opublikowanego na stronie CEA 
opracowany na na podstawie programowej z 2 lipca 2014 z niebżdnymi 

modyfikacjami(cytaty zaznaczone sa kursywą) oraz własne doświadczenie nauczycielskie z lat 
poprzednich i artystyczne. 

 Program jest także jednym z rezultatów realizacji projektu Warsztaty u włoskich mistrzów 2, 
w szczególności stażu zawodowego z zakresu rzeźby w marmurze w Universita dei 

Marmorari w Rzymie zawiera modyfikacje wynikające z doświadczeń zdobytych podczas 
stażu, związane z koncepcją wdrożenia rzeźby w marmurze. 

 
 
 

Program przeznaczony jest do realizacji w pięćioletnim liceum sztuk plastycznych (III 
etap edukacyjny – szkoła ponadpodstawowa), kształcącym w zawodzie plastyk  
W szczególności dla Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych Jest to program do specjalizacji 
Aranżacja Wnętrz w ramach specjalności: Aranżacja przestrzeni. 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110150070


OGÓLNA KONCEPCJA PROGRAMU 
 

 

 Aranżacja wnętrz to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Atanżacja 
przestrzeni. W trakcie nauki 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, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne 
predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy 
zawodowej oraz kształcenia na poziomie akademickim. 

Treści programu dostosowane są do potrzeb ucznia przeciętnego. Jednak potencjał 
uczniów i ich zaangażowanie sprzyjają często potrzebie poszerzenia zajęć o godziny 
przeznaczone ogółem na przedmioty artystyczne oraz godziny przeznaczone na pracę z 
uczniem zdolnym.  

Program uwzględnia też specyfikę organizacji zajęć ze specjalności artystycznej w 
Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych, a mianowicie podział na tzw. prespecjalizację w I 
półroczu klasy I, podczas której uczniowie przechodzą przez wszystkie specjalizacje w szkole i 
specjalność właściwą, dla tych osób, którzy ostatecznie deklarują kształcenie na specjalizacji z 
aranżacji wnętrz.  Na prespecjalizacji uczniowie poznają pewne zagadnienia wstępne i 
przyglądaj sie pracy starszych kolegów.  

Program przewidziany jest do realizacji w pięciioletnim liceum sztuk plastycznych, w 
którym nauczanie aranżacji wnętrz  jest przewidziane od pierwszej klasy, w wymiarze łącznie 
20-21 godzin z możliwościądziałań warsztatowych 
 

 

 



CELE KSZTAŁCENIA 
 

CELE OGÓLNE 

 

 

  
 Rozbudzanie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości 

estetycznych, etycznych i innych. 
 Pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw kreatywnych, 

zainteresowań i zamiłowania w tworzeniu szeroko pojmowanej kultury plastycznej. 
 Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną 

aktywność twórczą oraz poznawanie wybitnych dzieł sztuki. 
 Wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury. 
 Pogłębianie zainteresowań uczniów poprzez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie 

doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne. 
 Rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod 

posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi. 
 Ukazywanie uczniom różnych funkcji sztuki – estetycznej, poznawczej, użytkowej, 

emocjonalnej, terapeutycznej, religijnej. 
 Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, udziału w różnych formach 

konfrontacji artystycznych. 
 Podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i szczególnie 

uzdolnionych. 
 Przygotowanie ucznia do samodzielnych i grupowych działań projektowych, 

realizowanych w szkole w ramach nauczanych specjalizacji. 
 Przygotowanie ucznia do działań twórczych, realizowanych w ramach przedmiotów 

ogólnoplastycznych. 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 
 Wyposażanie w wiedzę i umiejętności dotyczących podstawowych środków wyrazu 

artystycznego w kreowaniu przestrzeni, takich jak: kompozycja, światło, kolor, 
faktura, znak, litera itp. 

 Kształtowanie umiejętności charakteryzowania podstawowych funkcji przestrzeni 
użytkowej (mieszkalnej, publicznej). 

 Kształcenie umiejętności dostrzegania podstawowych uwarunkowań ergonomii 
oraz stosowanie w pracach projektowych zasad ergonomii. 

 Kształcenie umiejętności tworzenia profesjonalnej dokumentacji projektowej, 
technicznej i plastycznej projektów w oparciu o obowiązujące normy.  

 Rozwijanie umiejętności rozróżniania i charakteryzowania materiałów oraz 
technologii stosowanych w projektowaniu przestrzennym. 

 Nabywanie wiedzy z zakresu rozróżniania i definiowania podstawowych pojęć 
związanych z architekturą i kompozycją przestrzenną. 

 Ćwiczenie umiejętności sprawnego i bezpiecznego posługiwania się materiałami 
i narzędziami plastycznymi. 



 Rozwijanie umiejętności planowania pracy z podziałem na projektową i 
wykonawczą. 

 Kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich materiałów i technologii oraz 
gotowych rozwiązan czy mebli  do wykonywanego zadania.  

 Kształcenie umiejętności świadomego posługiwania się środkami wyrazu 
artystycznego (kompozycja, światło, kolor, forma, faktura, znak, litera itp.). 

 Komponowanie z wykorzystaniem elementów graficznych i typograficznych. 
 Wyszukiwanie i trafne stosowanie gotowych elementów aranżacji przestrzeni: 

mebli, oświetlenia, systemów wystawienniczych, zdobniczych/dekoracyjnych itp.  
 Umiejętnie dokumentowanie i prezentowanie własnych dokonań twórczych 

z wykorzystaniem warsztatu tradycyjnego oraz  nowoczesnych technologii. 
 Kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia w tworzeniu projektów 

przestrzennych, poszukiwania nowatorskich rozwiązań technicznych 
i technologicznych. 

 Wykazywanie się samodzielnością w inicjowaniu i koordynowaniu nowych 
zamierzeń; 

 Czerpanie różnorodnych inspiracji, także ze światowego dorobku kulturowego;  
 Wykorzystywanie wiedzy i zdobytych umiejętności w twórczy sposób. 

 
Osiągnięcia ucznia:  
. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA KONIEC ETAPU KSZTAŁCENIA 
 
Uczeń: 
 
 
rozróżnia i definiuje podstawowe środki wyrazu artystycznego w kreowaniu 
przestrzeni, 
takie jak: kompozycja brył i przestrzeni, światło, kolor, faktura 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 
i aranżacji wnętrz; 
5) rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą i aranżacją 
wnętrz. 
2. Działania warsztatowe 
Uczeń: 
1) sprawnie i bezpiecznie 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 brył i 
przestrzeni, 
światło, kolor, forma, faktura); 
5) w pracach projektowych stosuje zasady ergonomii; 
6) wyszukuje i trafnie stosuje gotowe elementy służące aranżacji wnętrz: meble, 
oświetlenie, 
elementy dekoracji itp.; 
7) w oparciu o obowiązujące normy architektoniczne tworzy specjalistyczną 
dokumentację i 
prezentację swoich projektów; 
8) umiejętnie dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze, wykorzystując 
warsztat 
tradycyjny i nowoczesne technologie. 
3. Kreacja w aranżacji wnętrz 
Uczeń: 
1) myśli i działa kreatywnie, tworząc proste projekty przestrzenne; 
2) samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia; 
3) nakreśla plan realizowanego zadania; 
4) w swoich projektach czerpie z różnorodnych inspiracji, a także z dorobku 
kulturowego; 
5) w twórczy sposób wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności; 

 6) dokonuje ewaluacji swoich osiągnięć 
  
  

WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI ORAZ WSKAZÓWKI METODYCZNE 
 
 

Głównym zadaniem kształcenia w zakresie przedmiotu aranżacja wnętrz jest 
wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności, niezbędne do pracy w zawodzie plastyka 



specjalizującego się w aranżowaniu przestrzeni, tzn zarówno jej projektowaniu jak i 
dekorowaniu. Chodzi też o to, żeby część rzeczy uczeń nie tylko był w stanie zaprojektować, 
ale też samodzielnie wykonać. Treści nauczania oraz wspomniane niezbędne umiejętności  
ujęte są w celach szczegółowych przedmiotu. 

Materiał nauczania jest rozpisany na poszczególne lata nauki tak, aby wymagania 
wobec ucznia narastały stopniowo, adekwatnie do jego wiedzy i rozwoju intelektualnego. 
Rozpisanie na lata ma charakter porządkujący, bardziej pokazuje pewnego kolejność 
zagadnień. Przypisanie do poszczególnych lat nie ma charakteru bezwzględnego. W zależności 
od tempa rozwoju, czy innych okoliczności, może on być rozłożony  nieco inaczej na 
poszczególne lata czy przebiegać w innej kolejności, niż jest to podane w niniejszym 
programie, jeśli służy to realizacji założnych w programie celów. Nauka polega na realizacji 
poszczególnych zadań aranżacja przestrzeni na jakąś imprez, aranżacja wystawy, 
zaprojektowanie scenografii, przy których uczniowie zdobywają konkretną wiedzę 
projektowa, materiałoznawczą, zaznajamiają się z zasadami ergonomii. W pierwszym roku 
nauki przeważają ćwiczenia utrwalające podstawy projektowania oraz ćwiczenia z zakresu 
dekorowania przestrzeni, tak by nie zniechęcić do przedmiotu, który wymaga 
znacznychumijetnośći z geometrii wykrełsnej . W trakcie zajęć powraca się do poznanych już 
problemów, rozbudowując je i stosując w coraz bardziej złożonych projektach. W  

Ważnym elementem kształcenia w zakresie przedmiotu aranżacja wnętrz jest wiedza i 
umiejętność właściwego interpretowania, odczytywania i tworzenia dokumentacji technicznej 
do projektów w oparciu o obowiązujące normy. Ostatni rok nauki, zakończony obroną pracy 
dyplomowej jest kumulacją wszystkich umiejętności i wiedzy nabytej w trakcie nauki. Efektem 
tej pracy są często dojrzałe koncepcje projektowe, w tym także realizowane w praktyce. 

W nauce aranżacji przestrzeni bardzo ważna jest świadomość realiów, tzn. znajomość 
rynku w zakresie meblarstwa, tkanin dekoracyjnych i innych materiałów związanych 
z dekoratorstwem i designem. W związku z tym uczniowie powinni stale odwiedzać branżowe 
wystawy, magazyny i sklepy oraz zapoznawać się z aktualną literaturą o tym profilu.  
Program kładzie nacisk na umiejętność autoprezentacji. 
 

METODY  ORAZ FORMY DZIAŁAŃ 

 
 

 Komentarz teoretyczny (mini-wykład) jest metodą stosowaną na wstępie lekcji 
i umożliwia przekazywanie wiedzy niezbędnej do wprowadzenia ucznia w temat, 
przybliża problemy związane z konkretnym ćwiczeniem. Mini-wykład trwający krótko, 
pozwala dalszą część lekcji prowadzić innymi, bardziej aktywnymi metodami. 
 

 Demonstracje to pokazy reprodukcji i fotografii przykładów omawianych tematów ze 
wskazaniem problemów zawartych w mini-wykładzie. Są to aranżacje wnętrz oglądane 
na wystawach, ekspozycjach, targach sztuki itp. Demonstracją będzie również 
kierowanie uwagi ucznia na obserwowanie aranżacji przestrzeni w praktyce, na ulicy, 
w galeriach, sklepach oraz w mediach. 
 

 Analiza wstępna projektu to etap pracy po zebraniu danych do projektu, a przed 
rozpoczęciem właściwej pracy. Polega ona na analizowaniu funkcji i potrzeb 
aranżowanego wnętrza oraz dobieraniu odpowiednich środków do zastanej sytuacji. 



 
 Projekt to najważniejsza metoda nauczania aranżacji przestrzeni, polegająca na 

przygotowaniu i wykonaniu pracy. Na tym etapie bardzo istotnym elementem jest 
logika i funkcjonalność całości układu, adekwatność do założeń i spełnianie 
technicznych i technologicznych norm. Projekt może być realizowany indywidualnie lub 
zespołowo. Ze względu na swój charakter może być silnie lub słabo ustrukturyzowany, 
może mieć szereg wytycznych i ograniczeń podpowiadających uczniom kierunek 
działań lub dawać uczniowi większą samodzielność, a zatem podnosić stopień jego 
trudności. Projektem dającym największą samodzielność i mającym w pewnym sensie 
charakter interdyscyplinarny (integrującym wiedzę i umiejętności z różnych 
przedmiotów) jest dyplom kończący naukę. W każdym przypadku nauczyciel powinien 
jasno przedstawić uczniom: 
 

o główny cel zadania, 
o cele pośrednie (krok po kroku), 
o terminy wykonania pośrednich etapów projektu, 
o termin ostateczny wykonania projektu, 
o kryteria oceny, 
o zasady prezentacji pracy. 

 
 Korekta indywidualna to metoda polegająca na rozmowie nauczyciela z uczniem na 

temat pomysłu, według którego uczeń chce rozwiązać zadany mu problem, a także 
o zastosowaniu środków wyrazu i technik wykonawczych. Rozmowa jest 
przeprowadzana w trakcie pracy kilkakrotnie i ma za zadanie akceptację dobrych 
wyborów lub ukierunkowanie ucznia na lepsze rozwiązania w wypadku podejmowania 
przez niego błędnych decyzji. 
 

 Korekta zbiorowa to metoda polegająca na omawianiu na forum klasy elementów 
związanych z problemami w realizacji projektów, zwłaszcza gdy problem ten dotyczy 
większości uczniów. 
 

 Auto-prezentacja to metoda polegająca na przedstawieniu przez ucznia efektów pracy 
i uzasadnieniu celowości jego wyborów. 
 

 Ekspozycja prac jest ważną formą działania pracowni. Prezentacja może polegać na 
ekspozycji swojego projektu na forum pracowni. Uczniowie mogą realizować mini 
wystawę kończącą cały projekt, umożliwiającą omówienia końcowe. Można też 
zorganizować wystawy całej grupy lub klasy (np. prac dyplomowych), następnie całej 
szkoły (np. wystawy doroczne). Uczniowie też mogą brać udział w wystawach 
organizowanych przez instytucje zewnętrzne. Udział w tego rodzaju formach 
prezentacji przygotowuje do uczestniczenia w różnych formach życia plastycznego i 
weryfikuje świadomość kreacyjną. 
 

 Konkursy przedmiotowe i ogólnoplastyczne są bardzo ważnym elementem kształcenia 
i wychowania plastyka. Dlatego uczniowie są zachęcani, motywowani i inspirowani 
przez nauczyciela do udziału w takich formach aktywności artystycznej. Są też 



przygotowywani do przeżywania sukcesów, jak i porażek, które są stałym elementem 
życia artystycznego. 
 

 Dokumentowanie własnych osiągnięć artystycznych jest również ważną formą 
działalności edukacyjnej. Uczniowie w ramach przedmiotu powinni reprodukować 
i archiwizować własne dokonania. Jednym z wymagań przygotowania prac 
dyplomowych jest dokumentacja pracy. Dokumentowaniu podlegają również 
wydarzenia artystyczne, związane z funkcjonowaniem pracowni.  

 
 Omówienie jest to podsumowanie przez nauczyciela wyników pracy całej grupy nad 

konkretnym projektem, wskazanie miejsc sprawiających największe problemy 
i elementów najtrafniejszych rozwiązań. 

 

STOSOWANE DZIAŁANIA 
 

 Szkice odręczne i wizualizacje komputerowe. 
 Rysunki techniczne i zawodowe wykonywane ręcznie. 
 Rysunki techniczne i zawodowe wykonywane przy pomocy programów 

komputerowych. 
 Rysunki perspektywiczne, aksonometryczne. 
 Modele w skali. 
 Makiety w skali. 
 Realne wykonanie projektu. 
 Różnorodne techniki plastyczne np.; collage, malarstwo itp. 
 Fotografia. 

KORELACJE MIĘDZYPRZEDMIOTOWE 

 

W celu pełniejszej realizacji kształcenia konieczne jest integrowanie wiedzy zdobytej 
z zakresu aranżacji wnętrz z innymi umiejętnościami, nabytymi podczas nauki przedmiotów 
plastycznych czy przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Jednocześnie wiedza z zakresu 
przedmiotów ogólnokształcących: historii sztuki, historii czy fizyki stanowi bazę, podbudowę 
do właściwego projektowania przestrzeni. Poniżej przedstawiono przykładowe korelacje 
przedmiotowe: 

 
 Podstawy projektowania: 

o środki wyrazu plastycznego na płaszczyźnie i w przestrzeni - kompozycja, 
barwa, walor, 

o światło, światłocień, zasady wykreślania cienia, 
o skala, 
o zagadnienia typografii,  
o rysunek  perspektywiczny, aksonometryczny, 
o rysunek techniczny, 
o techniki i technologie komputerowe wykorzystywane przy projektowaniu. 
 

 Rysunek i malarstwo: 



o środki wyrazu plastycznego na płaszczyźnie, 
o techniki przedstawiania i wizualizacji projektów. 

 
 Rzeźba: 

o kompozycja dzieła w przestrzeni, 
o światło, faktura, skalowanie, bryła. 

 
 Historia i historia sztuki: 

o historia architektury i architektury wnętrz, 
o inspiracje dokonaniami wybranych artystów, 
o kierunki w sztuce  jako sposoby wypowiedzi artystycznej, 
o umiejscowienie kierunków sztuki  w konkretnej epoce. 

 
o Informatyka wykorzystanie umiejętności posługiwania się komputerem, 

oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, 
o wykorzystanie IT do komunikacji i prezentacji swoich osiągnięć, 
o wykorzystanie IT do tworzenia nowoczesnego warsztatu pracy 

i przystosowania się do szybko zmieniającego się świata nowoczesnych 
technologii. 

 
 Przedmioty (modułowe) z zakresu modułów: fotografia i multimedia oraz 

zespołowe projekty artystyczne: 
o dokumentowanie projektu, multimedialne prezentacje projektów, 
o różnorodne cyfrowe techniki malarskie, graficzne, projektowe, 
o wykorzystanie oprogramowania do kreowania i prezentacji przestrzeni 

wirtualnej. 
Techniki malarskie i pozłotnicze 
- możliwe sa wspólne zajęcia czy warsztaty w zakresie technik zdobniczych, tj 
fresk,mozaika, sgrafitto czy złocenia  

 Język polski: 
o zagadnienia dotyczące epok i kierunków w sztuce, 
o treść dzieła sztuk, 
o różne sposoby wypowiedzi artystycznej. 

 
 Biologia: 

o zagadnienia związane z ergonomią, 
o bionika. 

 
 Matematyka, geometria: 

o zagadnienia dotyczące bryły, skalowania, perspektywy i cienia. 
    



DOSTOSOWANIE DO POTRZEB INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW 

 

Program nauczania uwzględnia potrzeby indywidualne uczniów. Niektóre zagadnienia 
są realizowane jako wspólny konglomerat dokonań zespołowych, a inne są wynikiem 
indywidualizacji koncepcji oraz jej realizacji w rozszerzonym procesie dydaktycznym. Wynika 
to z charakteru kształcenia plastycznego, opartego w dużym stopniu na autoedukacji. Dlatego 
w programie pokazano tylko zadania, dostosowane do przeciętnego poziomu ucznia. Treści 
kształcenia powinny być jednak w trakcie procesu dydaktycznego indywidualizowane, 
w zależności od zaistniałych przypadków i okoliczności. Jeśli uczeń będzie szczególnie 
zainteresowany przedmiotem, powinno się sformułować dla niego zadania dodatkowe, 
dostosowane do jego zainteresowań.  

Ponadto, jeżeli w trakcie realizacji programu pojawi się potrzeba czasowej rezygnacji 
z niektórych wymagań, wynikająca z uwarunkowań medycznych bądź psychologicznych – 
zalecenia są realizowane zgodnie z orzeczeniami i ustaleniami udzielonej uczniowi w szkole 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

WYMAGANIA BAZOWE 

 
Niezbędne wymagania bazowe do realizacji przedmiotu aranżacja wnętrz to pracownia 
projektowa,  wyposażona w:  
 

 Stoły i stołki, z dostępem do światła naturalnego i dobrym oświetleniem sztucznym. 
 Stanowiska komputerowe z dostępem do internetu . 
 Regały i szafy do bezpiecznego przechowywania prac uczniów oraz podstawowych 

narzędzi i materiałów. 
 Podstawowe narzędzia rysownicze - linijki, nożyki itp. 
 Podręczną biblioteczkę przedmiotu.  
 Stanowisko ekspozycyjne prac uczniów. 
 Dodatkowo - możliwość korzystania z biblioteki szkolnej z literaturą przedmiotu.  

 
Ocenianie i osiągnięcia ucznia 

 
Zasadniczo system oceniania składa się z dwóch elementów: 
 

 Ocenianie bieżące – wspiera uczniów w  procesie nauki. Uwzględnia ono aspekt 
społeczno-wychowawczy, tzn. wkład pracy ucznia, jego możliwości intelektualne i jego 
rozwój. Jest także sposobem uzyskiwania systematycznej informacji o szkolnych 
osiągnięciach uczniów, zatem ma charakter kształtujący. W przypadku oceny z 
przedmiotu aranżacja przestrzeni, oceny bieżące mają bardzo duży wpływ na ocenę 
śródroczną lub roczną. Jeżeli uczeń wykonał przewidzianą programem liczbę zadań w 
ciągu roku – ze średniej tych ocen może wynikać ocena końcowa. Natomiast brak 
realizacji niektórych zadań wpływa negatywnie na ocenę śródroczną lub roczną. 
  
Ocenianiu bieżącemu podlega: 

o praca ucznia na lekcji, 
o zadania domowe, 



o inne przejawy aktywności ucznia,  
o zainteresowanie przedmiotem,  
o systematyczność pracy ucznia, 
 

 Ocenianie sumujące służy weryfikacji osiągnięć dydaktycznych ucznia dotyczących 
danego semestru lub roku. Ocena sumująca ma charakter dydaktyczny (nie uwzględnia 
aspektu społeczno-wychowawczego). Podstawową formą oceniania sumującego są 
przeglądy prac uczniów oraz ich sukcesy szkolne i pozaszkolne. Na ocenę sumującą ma 
też wpływ liczba prac wykonanych przez ucznia w ciągu roku w szkolnego oraz zadania 
przyniesione z domu.  

 
Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych uczniów. Nie oznacza to jednak, że wykonanie zadania może się bez 
końca rozciągać w czasie. W pedagogice artystycznej ważne znaczenie ma nie tylko charakter, 
ale też liczba wykonywanych przez ucznia prac. Im więcej uczeń ćwiczy, tym wyższe osiąga 
efekty. Bezzasadne przeciąganie zadania w czasie powoduje zanik wszelkiej dyscypliny 
artystycznej.  

Wymagania niższego poziomu są automatycznie wymaganiami wyższego poziomu. 
 

Materol i treści nauczania 

Kl. I – Prespecjalizacja (dla wszystkich uczniów po ok. 12 godz)  -  Zajęcia służące ogólnemu wprowadzeniu i 

zapoznaniu z e spejaliz 

 

 

Specjalizacja  

 

1. Środki wyrazu na płaszczyźnie i przestrzeni, działania kompozycyjne 

Zadania wprowadzające w podatny projektowania aranżacji przestrzeni 

Zagadnienie kompozycji, formy, funkcji i konstrukcji 

Znaczenie światła i barwy 

Przypomnienie wiadomości z podstaw projektowania (nauka o barwie) 

 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

Posługuje się właśćiwą terminologią z zakresu formy dzieła; 

Rozróżnia wymienione terminy i pojęcia; 

Wskazuje przykłady zastosowania w/w pojęć; 

Stosuje poznane środki wyrazu w rozwiązaniach przestrzennych 

Kształtuje wyobraźnie przestrzenną i zdolność kreacji; 

Świadomie i kreatywnie wykorzystuje środki artystyczne w swoich pracach; 

 

Zagadnienia tematyczne: 

Kompozycja kolorystyczna na płaszczyźnie 

Kompozycja achromatyczna (monochromatyczna) przestrzenna 

Kompozyczja trójwymiarowa (struktura architektoniczna) wykonanie z kartonu, sznurka, 

wykałaczek itp. 

Wykonywanie dokumentacji fotograficznej 

 

Formy sprawdzaia osiągnięć ucznia: 

Odpwiedź i romozwa na temat pracy sprawdzająca poprawność zastosowania pojęć i terminów w 

zadaniach plastycznych 

Obserwcja pracy i postępu ucznia w zdaniach 

Przegląd i selekcja prac z korektą indywidualną lub zbiorową 

 

2. Psychofizjologia widzenia, psychologia barw. 



Materiał nauczania: 

Złudzenia optyczne; 

Oddziaływanie koloru na człowieka 

Relatywizm barw; 

 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

Rozróżnia poznane terminy, pojęcia i zajwiska poprawnie odnosi je do zaobserwowanych zjawisk 

Prawidłowo definiuje (wyjaśnia ) terminy i rozumie istotę zjawisk 

W swoich pracach świadomie i kreatywnie posługuje się środkami wynikającymi z analizy 

poznanych pojęć i zjawisk. 

 

Zagadnienia tematyczne: 

Kompozycja abstrakcyjna na płaszczyźnie; 

Kompozycja w perspektywie; 

Deformacja przestrzeni 

 

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia: 

Odpowiedź i rozmowa na temat pracy sprawdzająca poprawność zastosowania pojęć i terminów w 

zadaniach plastycznych 

Obserwacja pracy i postępu ucznia w zdaniach 

Przegląd i selekcja prac z korektą indywidualną lub zbiorową 

 

 

3. Światło w projekcie 

Materiał nauczania: 

Rodzaje światła, normy oświetlenia, rodzaje źródeł światła 

Wpływ światła na człowieka (analiza  różnych przykładów: literatura,wnętrza sakralne, teatr itp) 

Budowa przestrzeni światłem 

 

Zagadnienia tematyczne: 

Witraż jako kompozycja barwna związana ze światłem 

Rysowanie brył i ich cienia w różnych układach kompozycyjnych z modela 

(rezerwowa) Cwiczenia  w t0worzeniu układów świetlnych o różnym klimaci emocjonalnymi 

funkcjonalnym 

 

Warsztat wspomgający (realizowany, jeśli pozwolą na to środki: warsztat: Śaitło jako tworzywo  

plastyczne z prof. Leszkiem Mądzikiem twórcą Sceny Plastycznej KUL 

 

 

 

Opis osiągnięć: 

Uczeń: 

Rozróżnia poznane terminy i pojęcia 

Prawidłowo definiuje, rozumie stosuje nowe pjęcia i terminy’ 

Rozróżnia rodzaje światła, i obowiązujące normy podstawowe 

Tworzy projekty wykorzystujące barwę i światło: 

 

Formy sprawdzania: 

 Ocena wykonanej pracy projektowej  

Odpowiedź i rozmowa na temat pracy sprawdzająca poprawność zastosowania pojęć i terminów w 

zadaniach plastycznych 

Obserwacja pracy i postępu ucznia w zdaniach 

Przegląd i selekcja prac z korektą indywidualną lub zbiorową 

 

4. Podstawy ergonomii 

Materiał nauczania: 

Normy związane z projektowaniem przestrzeni użytkowej i mieszkalnej 

Zasady ergonomii w projektowaniu przestrzennym 

Rózne funkcje przestrzeni użytkowej  



 

Opis osiągnięć ucznia 

Uczeń: 

Zna obowiązujące w projektowaniu przestrzennym podstawowe normy 

Rozumie i definiuje pjęćie ergonomii  

Rozróżnia rozmaite funkcje przestrzeni  użytkowej i innej 

Stosuje podstawowe normy i zasady ergonomii w prostych projektach 

Prawidłowo dopasowuje formę plastyczna do funkcji użytkowej 

 

Zagadnienia tematyczne: 

Ogólne informacje o normach i ergonomii – pogadanka z przykładami 

Aranżacja pomieszczenia, detalu, wystawy  

(rezerwowo) Cwiczenie z zakresu dekoracji okolicnzościwej 

 

 Ocena wykonanej pracy projektowej  

Odpowiedź i rozmowa na temat pracy sprawdzająca poprawność zastosowania pojęć i terminów w 

zadaniach plastycznych 

Obserwacja pracy i postępu ucznia w zdaniach 

Przegląd i selekcja prac z korektą indywidualną lub zbiorową 

 

 

 

5. Materiałoznawstwo( 

UWAGA! Materiał nauczania rozłożony nie tylko na klasę I ale na wszystkie lata nauki. W 

klasie I uczniowie  poznają wybrane materiały przy okazji realizacji konkretnych zadań: w klasie I 

poznają rodzaje i właściwości papieru oraz w zależności od ćwiczeń któreś z nastepujących 

materiałów. 

Materiał nauczania:  

Drewno: rodzaje i właściwości drewna, stosowanie w aranżacji, parametry, umiejetnośc 

rozpoznawania i zastosowania w praktyce; 

Metale:  rodzaje i właściwości, stosowanie w aranżacji, parametry, umiejetnośc rozpoznawania i 

zastosowania w praktyce; 

Kamień i minerały - rodzaje i właściwości, stosowanie w aranżacji, parametry, umiejetnośc 

rozpoznawania i zastosowania w praktyce; 

Tworzywa sztuczne - rodzaje i właściwości, stosowanie w aranżacji, parametry, umiejetnośc 

rozpoznawania i zastosowania w praktyce; 

Szkło - rodzaje i właściwości, stosowanie w aranżacji, parametry, umiejetnośc rozpoznawania i 

zastosowania w praktyce; 

Tkaniny - rodzaje i właściwości, stosowanie w aranżacji, parametry, umiejetnośc rozpoznawania i 

zastosowania w praktyce; 

Farby i inne  

 

Zagadnienie tematyczne: 

Poznawanie określonego materiału poprzez oglądanie próbek, katalogów czy tez próbne działania 

praktyczne z użyciem  danego materiału.  

Forma realizacji: na zajęciach w szkole lub wizyty w zakładach związanych z wytwarzaniem 

obróbką danego materiału, poprzedzone wykładem z przykładami. 

 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

Zna podstawowe materiały, ich właściwości oraz rynkowe formy 

Potrafi praktycznie korzystać z dostępnych źrodeł informacji. 

Potrafi  posługiwać się niektórymi materiałami lub je obrabiać zarówno do procesu projektowania  

lub realizacji projektu.   

 

Formy sprawdzania 

Rozmowa z uczniem na anwie zadań praktycznych do wykorzystania 

Omówienie ćwiczenia na ciekawy pomysł wykorzystania daneg materiału po wizytach czy lekcjach 

materiałoznawczych 

 



6. Podsatwy dokumentacji projektowej 

Materiał nauczania: 

Powtórzenie zasad tworzenia rysunku technicznego, zasady tworzenia rysunku zawodowego; 

Rysunek detalu 

Zasady wymiarowania i skalowaia projektu; 

Rzuty i przekroje; 

Liternictwo w dokumentacji – opis projektu 

Kompozycja; 

Archiwizacja 

Digitalizacja projektu; 

Przygotowanie projektu do publikacji; 

Normy budowlane 

Podstawy ergonomii 

Zagadnienia tematyczne: 

 Zapozanie sę zpełna dokumentacja projektu budowlanego  

Projekt wnętrzarski. Podział na elementy składowe projektu. Róznice między projektem 

budowlanym a wnętrzarskim; 

Zasady wymiarowania, skalowania i opisu rysunków technicznych (normy budowlane). 

 

Inwentaryzacja – rzuty, widoki przekroje; 

Wykonanie podstawowych czynności inwentaryzacyjnych. 

Prostej aranżacji wnętrza ze szczególnym uwzględnieniem komnukacji (normy budowlane) 

Wykoanie aksonometrycznego rysunku detalu (stół krzesło, szafa) oraz widokó rzutów przekrojów 

Wykoanie digitalizacji projektu i przygotowaie do publikacji 

 

 

7. Systemy i formy notacji i prezentacji projektów dwu i trójwymiarowych 

Materił nauczania: 

Rysunek perspektywiczny i aksonometryczny 

Tworzenie modeli i makiet 

Zagadnienia tematyczne: 

Ćwiczenia aksonometryczne – powtórzenie. Rysunki wykreślane z widoku i rzutów w skali, 

pomieszczeń oraz detali wnętrzarskich 

Wykreślanie prostych elementów w perspektywie jednobiegowej i dwuzbiegowej ( metodą 

punktów dzielenia); 

Rysowanie odręczne detalu w perspektywie dwuzbiegowej; 

Wykoanie modelu wybranego detalu wcześniej wykreślonego w perspektywie; 

Zasady i sposoby wykonywania makiet. 

 

Opis osiągnięć ucznia: 

Uczeń: 

Kreśłi wymiaruje zaprojektowany detal, obiekt; 

Wykonuje poprawny rysunek aksonometryczny detalu; 

Potrafi przedstawić w perspektywie odręcznej i wykreślnej przedmiot; 

Potrafi wyko model detalu z zachowaniem skali. Dba o precyzję i czysdtośc wykoania. 

 

 

Klasa III 

 

Bhp na stanowisku pracy. Plan zajęć na bieżący rok szkolny. Kryteria oceny. 

Perspektywa dwuzbiegowa.- Wykreślanie odręczne istniejącego wnętrza. Umiejętność poprawnego 

przenoszenia widoku wnętrza w oparciu o zasady wykreślania perspektywy dwuzbiegowej.Rys. w 

ołówku. 

Rys. inwentaryzacyjny wybranego pomieszczenia swojego mieszkania. 

Ogólne zasady ustalania kolorystyki podczas projektowania. Harmonia. Przykłady -internet 

,literatura. 

Barwny rysunek odręczny wybranego obiektu wykonany w perspektywie dwuzbiegowej. 

Ćwiczenia gdzie szczególną uwagę nakłada się na prawidłową kompozycję obrazu ,i oddanie 

indywidualnego charakteru pomieszczenia. 



Wybitni projektanci .Analiza dokonanej pracy. Przegląd rozwiań kolorystyczny wybranych 

projektów . Utrwalenie wiedzy o barwie. 

Projekt przystanku autobusowego. Omówienie tematu. Główne wytyczne projektu. Harmonogram 

pracy. 

Poszukiwanie inspiracji.Konstrukcja jako jeden z sposobów określenia formy. przykłady. 

Praca na modelu. Poszukiwania formy w oparciu o rozwiązania strukturalne określonej przestrzeni. 

Akceptacja określonego wyboru drogi projektowej. Ustalenie formy i funkcji. Wstępna aranżacja 

pomieszczenia .Praca na rzucie. 

Doskonalenie formy .Kontynuacja pracy na modelu . Ustalenia materiałowe. 

Ustalenia materiałowe w realizowaniu rzeczywistym. Współczesne technologie i materiały 

budowlane. Wykład oparty na przykładach. 

Przekroje i rzut-wykonywanie rys .technicznych w skali i wymiarowaniem. Opis zaaranżowanych 

pomieszczeń. Wykorzystanie norm budowlanych. 

Rzut planu sytuacyjnego. Kierunki świata. 

Praca nad makietą ofertową 

Wykonanie dokumentacji dokonanej pracy. Analiza ,pogadanka, wnioski. 

Reklama. Zasady obowiązujące przy projektowaniu reklamy. Siła wyrazu . Przegląd rozwiązań 

reklamy światowej. -internet. 

Projekt reklamy sklepowej. Założenia projektowe. Wybór określonego liternictwa ,wielkości liter , 

znak graficzny, kolorystyka, realizacja w praktyce (materiał, konstrukcja stelażu, montaż) 

Reklama - Scenariusz główne wytyczne założeń projektu. pierwsze szkice ( wybór zdjęcia sklepu 

na którym zostanie umieszczona reklama ,ustalenie przestrzeni przeznaczonej na reklamę, 

określenie kroju pisma.) 

Reklama. Widok reklamy na tle budynku w skali .Rys. poglądowy .Ustalenie kroju pisma, i 

kolorystyki. 

Wykonanie znaku firmowego sklepu o określonej branży. Projekt kolorystyczny w skali .Rysunek 

odręczny. 

Precyzyjne wykonanie w widoku projektu reklamy w skali. Akceptacja. Wykonanie fotomontażu 

pawilonu handlowego z zaprojektowaną reklamą. 

Reklama . - Wykład Temat: Konstrukcja reklamy oraz montaż. 

Kolorystyka wnętrza pokoju - Wykorzystanie tapety ( Maksymalne wykorzystanie tapety do 

uzyskania spektakularnego nastroju wnętrza ) Praca na makiecie. Założenia projektowe. Przegląd 

witryn sklepowych oraz firm proponujące unikatowe wzornictwo tkanin i tapet. 

Wykonanie sześcianu 20x 20cm .Wykonanie 3 form sugerujące meble (wielościany z kartonu) 

Wydrukowanie wybranego wzoru tapety i wpisanie wsześcian 

 

 

Elementy dekoracyjne   aranżacji wnętrz 

 

Tradycje i materiały i technologie dekoracyjne pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach 

użyteczności. 

Harmonia materiałowa w wystroju. 

 Elementy dekoracyjne wobec czasu – trwałość materiałowa i aktualność 

Stylizacje zdobnicze, powroty stylów 

Detal wnętrzarski, przedmiot użytkowy. 

 

Warsztaty dekoracyjne, (mogą być wspólne z technikami malasrkimi pozłotniczym lub technikami 

rzeźbiarskmi ) z natepujących technik. 

Kl. I Sgrafitto, zagadnienie stylizacji warsztaty 3 dni. Warsztat na rzeczywistej ścianie ze skutym 

tynkiem lub płytach o formacie 50 x 50 cm 

 

Kl. II Fresk lub mozaika jjako współczesne techniki dekoracyjne – do doptracowania 

   

Kl. III Intarsja  (ewentualnie) z reliefem jako technika dekoracyjna ścienna i dekoracja mebla. 

Realizacja małej intarsji lub intarsji z reliefem na bazie umiejętnośći w tym kucia w marmurze 

zdobywanych na rzeźbie. Próba wykonania intarsji lub intarsji reliefowanej na płycie 20 x 20 z 

dwom elementami kołem i wielokątem, albo intarsji z 2 elementem reliefowanym. Warsztat 3 

dniowy. Aby wystrczyło 24-30 godzin na realziację , dlatego w intrasji 2 –elementowej jeden 

element jest wielkości podobnej jak w ćwiczeniach stażowych, drugi mniejszy, aby skrócić czas 



wybierani marmuru. Intarsja z 1 elementem jest do wykonania w ciągu 3 dn. Projektowanie mebla 

lub elementu zdobniczego na bazie doświadczeń z intarsją  


