
KLASA IV 

ZAJĘCIA Z PLASTYKI 

 

Będę wiedział/wiedziała: 

 Z jakich terminów składa się abecadło plastyczne. 

 Czemu służy znajomość abecadła plastycznego. 

Czym jest linia i punkt 

 Jakie rozróżniamy rodzaje i kierunki linii. 

 Do czego służą linie krótkie i punkty. 

 Czym jest kontur. 

 Co można przedstawić za pomocą linii. 

Czym jest plama walorowa 

 Jakie są rodzaje plam. 

 Co to jest walor. 

 W jaki sposób tworzy się plamy walorowe. 

Czym jest barwa 

 Z jakich kolorów składa się koło barw. 

 Jaki jest podział barw (podstawowe, pochodne, czyste, dopełniające, złamane). 

 Jakie są zasady łączenia barw. 

Jakie są barwy podstawowe i pochodne 

 Które barwy zalicza się do podstawowych. 

 W jaki sposób powstają barwy pochodne. 

 Które barwy nazywamy czystymi. 

Jakie są barwy dopełniające i złamane 

 Co to są barwy dopełniające. 

 Jak powstają barwy złamane. 

Jakie są barwy cieple i zimne 

 Które barwy zalicza się do ciepłych, a które do zimnych. 

 Jakie działanie mogą mieć kolory ciepłe, a jakie zimne. 

Czym jest gama barwna 

 Co nazywamy gama barwną. 

 Jakie są rodzaje gam barwnych. 

 Czym jest tonacja. 

Jakie są rodzaje technik rysunkowych 

 Jakie narzędzia służą do rysowania. 



 Czym się różnią ślady narzędzi na powierzchniach gładkiej i porowatej oraz mokrej oraz 

suchej. 

 Czym jest światłocień. 

 W jaki sposób tworzy się światłocień w rysunku. 

 Czemu służy stosowanie światłocienia. 

Jakie są techniki malarskie 

 Czym jest pigment. 

 Jakie są rodzaje farb 

Czym jest technika temperowa i technika gwaszu 

 Jakie są cechy tych technik. 

 Jakich użyć narzędzi i podłoża przy technice temperowej. 

 Jakich użyć narzędzi i podłoża przy technice gwaszu. 

Czym jest technika akwarelowa 

 Jakie są cechy techniki akwarelowej 

 Jakie efekty można uzyskać w tej technice. 

 Jakie narzędzia i podłoża stosuje się w malarstwie akwarelowym. 

Czym jest technika akrylowa 

 Jakie są cechy techniki akwarelowej. 

 Jakie możemy zastosować narzędzia i podłoża w malarstwie akrylowym. 

Co to są techniki mieszane  

 W jaki sposób łączy się farby wodne i pastele. 

 W jakim celu stosuje się techniki mieszane. 

Czym jest malowanie i drapanie 

 Na czym polega technika wydrapywania. 

 Na czym polega sgraffito. 

 Jakie narzędzia są pomocne przy tworzeniu pracy techniką wydrapywania. 

 Czym jest fiksatywa 

 Czym charakteryzuje się technika pastelowa. 

 Jakie są rodzaje pasteli. 

 Jakich narzędzi i podłoża można użyć w technice pastelowej. 

Czym jest kolaż 

 Z jakich materiałów można wykonać kolaż. 

 Na czym polega fotokolaż. 

 Jakie są cechy kolażu i fotokolażu. 

 W jakim celu stosuje się kolaż. 

Czym jest sztuka  



 Czym jest dzieło sztuki. 

 Z jakich elementów składa się dzieło sztuki. 

 Jakie są dziedziny sztuki. 

 W jakich miejscach gromadzi się dzieła sztuki. 

Czym jest sztuka prehistoryczna 

 Jakie są ramy czasowe prehistorii. 

 Czym charakteryzowała się sztuka prehistoryczna w rozróżnieniu na malarstwo, rzeźbę, 

architekturę i sztukę użytkową. 

 Czym jest megalit. 

Jaka jest sztuka starożytnego Egiptu 

 Jakie są ramy czasowe sztuki starożytnego Egiptu. 

 Czym charakteryzowała się sztuka starożytnego Egiptu. 

  Czym charakteryzowała się sztuka starożytnego Egiptu w rozróżnieniu na malarstwo, rzeźbę i 

architekturę. 

Jaka jest sztuka starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu 

 Jakie są ramy czasowe sztuki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu 

 Czym charakteryzowała się sztuka starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu  

w rozróżnieniu na malarstwo, rzeźbę i architekturę. 

 Czym jest tympanon, fryz, głowica, bazylika, nawa, arkada, rotunda, kopuła. 


