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PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CONSTANTINA BRANCUSIEGO W SZCZECINIE 

PRACA W SYSTEMIE ZDALNEGO NAUCZANIA – PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

1. Projektowanie 

graficzne kl. IIa1 

 

Michał Biernacki 1. Prezentacja zagadnień  

online na adres ucznia projektowych w formie 

pisemnej wraz z przykładami realizacji (zdjęcia, linki 

do stron)  - online  mailing wg listy adresowej 

uczniów, Librus. 

2. Wyjaśnienia dodatkowe indywidualne pisemnie on 

line mail lub Messenger, sms, mms 

3. Projekty realizowane ręcznie lub przy pomocy 

programów graficznych zapisywane cyfrowo – 

skaner, aparat fotograficzny, aparat w smartonie 

wysyłane i prezentowane online pocztą mailową. 

4. Korekty zwrotne online graficzne wraz z opisem – 

mailing, mms, głosowe: telefon, Messenger 

5. Ocena postępów pracy na podstawie plików 

elektronicznych zdjęcia, szkice, projekty online 

pisemnie lub w łączności głosowej bezpośredniej 

6. Podsumowanie ćwiczenia, indywidualne oceny 

pracy opisowo z potwierdzeniem odbioru. 

Komputer 

Programy tekstowe Word, Open Office, 

Programy graficzne Corel, Photo Shop, Gimp, In 

Design 

Narzędzia peryferyjne:  

skaner,  tablet, 

drukarka, aparat fotograficzny 

Smartfon, 

Mailing – poczta elektroniczna, 

Facebook, Messenger, mms, sms, telefon 

 

 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Realizacja programu wg zatwierdzonego harmonogramu zajęć. 

Planowa realizacja założonych tematów: 

1. Ilustracja i tekst, dwie strony układów typograficzno – ilustracyjnych.  

Realizacja: 19.03,  

2. Opracowanie kartki na Dzień Dziecka, szkice wstępne, realizacja - 26. 03., 02.04 

3. Opowieść graficzna / komiks 

a) Napisanie autorskiego scenariusza lub adaptacja wybranego utworu- 16.04 

b) Projekty wstępne, szkice odręczne, koncepcja graficzna całości –23. 04 

c) Projekty scen / kadrów30. 04 

d)  Projekty kolorystyczne07.05 

e) okładka14. 05 
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LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

2. Projektowanie 

multimedialne 

kl. IIIa2, IIIb1, 

IIIb2 

 

Michał Biernacki 1. Prezentacja zagadnień  

online na adres ucznia projektowych w formie 

pisemnej wraz z przykładami realizacji (zdjęcia, linki 

do stron)  - online  mailing wg listy adresowej 

uczniów, librus.. 

2. Wyjaśnienia dodatkowe indywidualne pisemnie on 

line mail lub Messenger, sms, mms 

3. Projekty realizowane ręcznie lub przy pomocy 

programów graficznych zapisywane cyfrowo – skaner, 

aparat fotograficzny, aparat w smartonie wysyłane i 

prezentowane on line pocztą mailową. 

4. Korekty zwrotne on line graficzne wraz z opisem – 

mailing, mms, głosowe: telefon, Messenger 

5. Ocena postępów pracy na podstawie plików 

elektronicznych zdjęcia, szkice, projekty on line 

pisemnie lub w łączności głosowej bezpośredniej 

  6. Podsumowanie ćwiczenia, indywidualne oceny 

pracy opisowo z potwierdzeniem odbioru. 

Komputer 

Programy tekstowe Word, Open Office, 

Programy graficzne Corel, Photo Shop, Gimp,  

In Design 

Narzędzia peryferyjne:  

 skaner,  tablet, 

drukarka, aparat fotograficzny 

Smartfon, 

Mailing –poczta elektroniczna, 

Facebook, Messenger, mms, sms, telefon 

 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Realizacja programu wg zatwierdzonego harmonogramu zajęć. 

Planowa realizacja założonych tematów: 

1.  Opracowanie kartki na Dzień Dziecka, szkice wstępne, realizacja - 23. 03., 30.03 

2. Kreacja wielopłaszczyznowego przekazu o określonym charakterze - Makieta portfolio, katalogu.  

a) Szkice na makiecie, projekty realizacyjne w programach graficznych –06.04 

b) Portfolio, katalog. Układ całości, spady, działy, strona tytułowa, paginacja – 20. 04 

c) Portfolio, katalog. Układ całości, spady, działy, strona tytułowa, paginacja – 27.04, 11. 05, 18. 05 

d) przygotowanie do druku i wersja on line 25.05 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

3. Rysunek  

i malarstwo 

Kl IIIa1, IIIb2 

Michał Biernacki 1.Prezentacja zagadnień  

online na adres ucznia projektowych w formie 

pisemnej wraz z przykładami realizacji (zdjęcia, linki 

Komputer 

Programy tekstowe Word, Open Office, 

Programy graficzne Photo Shop, Gimp, In Design 
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 do stron)  - online  mailing wg listy adresowej 

uczniów, librus.. 

2. Wyjaśnienia dodatkowe indywidualne pisemnie 

online mail lub Messenger, sms, mms 

3. Projekty realizowane ręcznie lub przy pomocy 

programów graficznych zapisywane cyfrowo – 

skaner, aparat fotograficzny, aparat w smartonie 

wysyłane i prezentowane online pocztą mailową. 

4. Korekty zwrotne online graficzne wraz z opisem – 

mailing, mms, głosowe: telefon, Messenger 

5. Ocena postępów pracy na podstawie plików 

elektronicznych zdjęcia, szkice, projekty on line 

pisemnie lub w łączności głosowej bezpośredniej 

  6. Podsumowanie ćwiczenia, indywidualne oceny 

pracy opisowo z potwierdzeniem odbioru. 

Narzędzia peryferyjne:  

 skaner,  tablet, 

drukarka, aparat fotograficzny 

Smartfon, 

Mailing –poczta elektroniczna, 

Facebook, Messenger, mms, sms, telefon 

Portale i strony muzeów i galerii sztuki 

 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Realizacja podstawy programowej 

- Kreacja z wyobraźni interpretacja rzeczywistości poprzez własne odczucia i emocje 

1. Kompozycja z wyobraźni  - Moje miejsce  -  szkice koncepcyjne, realizacja 

23/ 30 03., 06. 04 

- natury, Interpretowanie 

1. Kompozycja kolorystyczna „Wiosna, światło” szkice, realizacja – 20/27 04. 

- Techniki malarskie 

malarstwo olejne, przygotowanie podobrazia, technika – teoria  - 11. 05. 

-szkice  tematyczne, 10 małych tygodniowo 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

4. Rysunek  

i malarstwo klasa 

Ia2 

Krzysztof 

Krzywiński 

Plan pracy i wymagania na okres do przerwy 

wiosennej. Konsultacje i szczegółowe korekty 

wykonywanych prac online. Zgodnie z podstawą 

programową klasy I 

Dziennik elektroniczny Librus, poczta mailowa, 

Messenger, wszelkie, szczegółowe informacje dla 

ucznia są możliwe drogą telefoniczną 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Realizacja z dnia 12.03.2020. Powinno być wykonane 5 szkiców postaci, pozy 15-20 minutowe w pozach siedzących, format A4, technika rysunkowa 

dowolna. Czas rozliczenia na ocenę on line dn. 26.03.2020. 

Ponadto prace domowe w ilości 20 sztuk – szkice anatomiczne, cała postać, dłonie, stopy, torsy ( twarze będą realizowane w terminie późniejszym ) , 

format dowolny, technika rysunkowa dowolna. Czas rozliczenia na ocenę dn. 26.03.2020. 
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Realizacja na dzień 19,26.03. i 02.04. 2020. Studium czaszki ludzkiej w skali co najmniej 1:1, 3 prace w formacie A3 w ujęciach en face, 3/4 i profil 

do rozliczenia na ocenę online 16.04.2020. 

(jeżeli jeszcze będzie potrzeba online) 

Rozumiem, że nie ma możliwości wykonania z modelu więc proszę korzystać z internetu na hasło w google: „Studium czaszki ludzkiej rysunek” 

bądź: „Czaszka ludzka model” . 

W ramach dowolnych prac domowych proszę realizować prace konkursowe np. „7 grzechów głównych” i „Ja”. Po konsultacji online ze mną wysłać 

na wskazany w regulaminie adres. Najlepiej do końca marca. Nie trzeba pieczątki szkolnej. 

W osobnej wiadomości przesyłam regulamin konkursu „Miasta” - termin do 30.04. 2020. ( można zacząć robić w razie przedłużającego się 

zawieszenia zajęć ) 

Prace do korekty i oceny proszę przesyłać na adres krzywinski_art@o2.pl ponadto w sprawie szczegółowych informacji proszę dzwonić  505 072 901 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

5. Rysunek  

i malarstwo klasa 

IIa1 

Krzysztof 

Krzywiński 

Plan pracy i wymagania na okres do przerwy 

wiosennej. Konsultacje i szczegółowe korekty 

wykonywanych prac online. Zgodnie z podstawą 

programową klasy II 

Dziennik elektroniczny Librus, poczta mailowa, 

Messenger, wszelkie, szczegółowe informacje dla 

ucznia są możliwe drogą telefoniczną 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Realizacja z dnia 18.03.2020. Powinna być wykonana martwa natura w tonacji zimnej. Możliwa jest do realizacji dowolna praca malarska w tonacji 

barw zimnych, bądź jeżeli taka możliwość istnieje dokończenie pracy zaczętej dn. 11.03.2020. podczas zajęć. Termin rozliczenia na ocenę online dn. 

25.03.2020. 

Realizacja na dzień 25.03.2020. Martwa natura z kontrastami i białym przedmiotem ze światłem punktowym, różnice temperaturowe – możliwa do 

realizacji dowolna praca malarska z podobnymi zagadnieniami, akryl lub tempera w miarę możliwości format 50 x 70 cm. Termin do rozliczenia na 

ocenę online 08.04.2020. 

Realizacja na dzień 01 i 08. 04. 2020 jw. do rozliczenia online na ocenę 15.04.2020. 

W ramach  prac domowych proszę wykonać 3 prace malarskie w dowolnej tematyce w tym możliwe są do wykonania  prace konkursowe np. „7 

grzechów głównych” i „Ja”. Po konsultacji online ze mną wysłać na wskazany w regulaminie adres. Najlepiej do końca marca. Nie trzeba pieczątki 

szkolnej. 

Wszystkie prace ( razem 6 ) proszę wykonać na ocenę do dnia 15.04.2020. 

Ponadto w ramach prac domowych proszę wykonać 20 szkiców ( np. anatomia ) bądź dowolnych, format i technika rysunkowa dowolne, termin 

rozliczenia na ocenę online do dn. 08.04.2020. 

W osobnej wiadomości przesyłam regulamin konkursu „Miasta” - termin do 30.04. 2020. ( można zacząć robić w razie przedłużającego się 

zawieszenia zajęć ) 

Prace do korekty i oceny proszę przesyłać na adres krzywinski_art@o2.pl ponadto w sprawie szczegółowych informacji proszę dzwonić  505 072 

901. 

 

mailto:krzywinski_art@o2.pl#_blank
mailto:krzywinski_art@o2.pl#_blank
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LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

6. Rysunek 

i malarstwo klasa 

IIA2 

Krzysztof 

Krzywiński 

Plan pracy i wymagania na okres do przerwy 

wiosennej. Konsultacje i szczegółowe korekty 

wykonywanych prac online. Zgodnie z podstawą 

programową klasy II 

Dziennik elektroniczny Librus, poczta mailowa, 

Messenger, wszelkie, szczegółowe informacje dla 

ucznia są możliwe drogą telefoniczną 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Realizacja z dnia 12.03.2020. Powinna być wykonana martwa natura w tonacji ciepłej. Możliwa jest do realizacji dowolna praca malarska w tonacji 

barw ciepłych, bądź jeżeli taka możliwość istnieje dokończenie pracy zaczętej dn. 05.03.2020. podczas zajęć. Format 50 x 70 cm tempera lub akryl  

Termin rozliczenia na ocenę online dn. 26.03.2020. 

Realizacja z dnia 19.03.2020. Powinna być wykonana martwa natura w tonacji zimnej. Możliwa jest do realizacji dowolna praca malarska w tonacji 

barw zimnych. W marę możliwości format 50 x 70 cm.   Termin rozliczenia na ocenę on line dn. 26.03.2020. 

Realizacja na dzień 26.03.2020. Martwa natura z kontrastami i białym przedmiotem ze światłem punktowym, różnice temperaturowe – możliwa do 

realizacji dowolna praca malarska z podobnymi zagadnieniami, akryl lub tempera w miarę możliwości format 50 x 70 cm. Termin do rozliczenia na 

ocenę online 16.04.2020. 

Realizacja na dzień 02.04.2020 jw. do rozliczenia online na ocenę 16.04.2020. 

W ramach  prac domowych proszę wykonać 3 prace malarskie w dowolnej tematyce w tym możliwe są do wykonania  prace konkursowe np. „7 

grzechów głównych” i „Ja”. Po konsultacji online ze mną wysłać na wskazany w regulaminie adres. Najlepiej do końca marca. Nie trzeba pieczątki 

szkolnej. 

Wszystkie prace ( razem 6 ) proszę wykonać na ocenę do dnia 16.04.2020. 

Ponadto w ramach prac domowych proszę wykonać 20 szkiców ( np. anatomia ) bądź dowolnych, format i technika rysunkowa dowolne, termin 

rozliczenia na ocenę online do dn. 16.04.2020. 

W osobnej wiadomości przesyłam regulamin konkursu „Miasta” - termin do 30.04. 2020. ( można zacząć robić w razie przedłużającego się 

zawieszenia zajęć ) 

Prace do korekty i oceny proszę przesyłać na adres krzywinski_art@o2.pl ponadto w sprawie szczegółowych informacji proszę dzwonić 505 072 901. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

7. Rysunek  

i malarstwo klasa 

IVb2 

Krzysztof 

Krzywiński 

Plan pracy i wymagania na okres do przerwy 

wiosennej. Konsultacje i szczegółowe korekty 

wykonywanych prac online. Zgodnie z podstawą 

programową klasy IV 

Dziennik elektroniczny Librus, poczta mailowa, 

Messenger, wszelkie, szczegółowe informacje dla 

ucznia są możliwe drogą telefoniczną 

 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

06.03. były w trakcie realizacji studia postaci  - praca do rozliczenia online na ocenę dn. 27.03. 2020. 

mailto:krzywinski_art@o2.pl#_blank
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13,20,27.03 i 03.04. miały być realizowane rysunki studyjne postaci. Proszę wykonać 2 rysunki studyjne postaci w formacie możliwie jak 

największym czyli do B1  Prace do rozliczenia na ocenę online dn. 03.04.2020.  Uwaga! Jeżeli klasyfikacja klas IV będzie przedłużona będziemy 

realizować w dalszym ciągu studia postaci. Osoby realizujące prace dyplomowe z malarstwa proszę o przesłanie prac do oceny online dnia 27.03. 

2020. Proszę także do tego terminu przysłać mi online prace z rysunku ( martwa natura lub temat dowolny) do oceny ( dotyczy to osób, które jeszcze 

się z tych prac nie rozliczyły Prace do konsultacji i na ocenę odpowiednio skadrowane proszę przesyłać na adres: krzywinski_art@o2.pl. Ponadto w 

sprawie szczegółowych informacji proszę dzwonić pod nr 505 072 901 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

8. Rysunek  

i malarstwo klasa I 

Stanislaw 

Kokolus 

Ćwiczenia i korekty. Korekty indywidualne poprzez 

messengera, pocztę librusa 

laptop, komputer, tablet, smartfon, aparat 

fotograficzny.  

skrzynka pocztowa, tematyczne strony w 

internecie ,Facebookm Messenger 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1.„Autoportret” rys. ołówkiem – przykład: https://www.laminerva.pl/2017/01/10-ciekawych-faktow-z-zycia-vincenta.html, autoportret  Vincenta Van 

Gogha z galerii w internecie   

2.  „Portret” - szkice piórkiem i czarnym tuszem,  przykłady z internetu: https://galeria-zdjec.com/durer-albrecht/Albrecht Durer, przykładowa galeria 

3. „Portret”- rys. ołówkiem, kształtowany za pomocą światła i cienia: https://artdone.wordpress.com/category/austria/wieden-wien/albertina/page/5/ 

Rafael Santi, rysunki 

4. Szkice wybranych części ciała modela - sangwina i fiksatywa przykłady: https://www.ekspedyt.org/2016/06/23/czy-wspolczesna-sztuka-rysunku-

jest-w-zaniku/?cn-reloaded=1 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

9. Rysunek  

i malarstwo klasa 

II 

Stanislaw 

Kokolus 

Ćwiczenia i korekty. Korekty indywidualne poprzez 

messengera, pocztę librusa 

laptop, komputer, tablet, smartfon, aparat 

fotograficzny skrzynka pocztowa, Facebookm 

Messenger 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Zgeometryzowana martwa natura - czarny tusz, pędzel i piórko przykład: http://muzeum.sanok.pl/pl/wystawy-stale/sztuka-sarkalna-15-19-w/56-

sztuka-wspoczesna 

2. Zgeometryzowana martwa natura  - akryl 

3. Studium postaci - pastel: https://pl.pinterest.com/pin/234327986837727740/ 

4. Szkice do konkursu „siedem grzechów głównych” 

 

https://www.laminerva.pl/2017/01/10-ciekawych-faktow-z-zycia-vincenta.html
https://galeria-zdjec.com/durer-albrecht/
https://artdone.wordpress.com/category/austria/wieden-wien/albertina/page/5/
https://www.ekspedyt.org/2016/06/23/czy-wspolczesna-sztuka-rysunku-jest-w-zaniku/?cn-reloaded=1
https://www.ekspedyt.org/2016/06/23/czy-wspolczesna-sztuka-rysunku-jest-w-zaniku/?cn-reloaded=1
http://muzeum.sanok.pl/pl/wystawy-stale/sztuka-sarkalna-15-19-w/56-sztuka-wspoczesna
http://muzeum.sanok.pl/pl/wystawy-stale/sztuka-sarkalna-15-19-w/56-sztuka-wspoczesna
https://pl.pinterest.com/pin/234327986837727740/
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LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

10. Rysunek  

i malarstwo klasa 

IV 

Stanislaw 

Kokolus 

Ćwiczenia i korekty. Korekty indywidualne poprzez 

messengera, pocztę librusa 

laptop, komputer, tablet, smartfon, aparat 

fotograficzny skrzynka pocztowa, Facebookm 

Messenger 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Abstrakcja - złudzenie głębi - akryl: https://art-madam.pl/obrazy/glebia-abstrakcja-nowoczesny-obraz-recznie,494475,277 

2. Powidok - kontrast następczy - akryl: https://culture.pl/pl/dzielo/wladyslaw-strzeminski-powidok-slonca 

3. Studium modela technika dowolna 

4. Widok z okna - technika dowolna 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIEL

A 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Rzeźba Beata Marchlik- 

Hulbój 

Szczegóły w planie zdalnego nauczania dla 

poszczególnych klas 

MICROSOFT TEAMS  

messenger, 

mailing, 

korzystanie ze stron internetowych np. 

CULTURE.PL, NINATEKA, NIEZŁA 

SZTUKA, portali informacyjnych o biografiach 

artystów/ zwł. rzeźbiarzy  (będę na bieżąco 

podsyłać uczniom), 

you tube, strona FB Pracownia Rzeźby 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

KLASY 

I 

2 godz. zajęć 

w tygodniu  

czyli  8 do 

wykorzystania 

w trybie 

zdalnym 

W tym czasie uczniowie wykonają jedno zadanie – BOOK ART  z wykorzystaniem technik lepienia z plasteliny, gliny, 

małych odlewów gipsowych (jeśli ktoś ma możliwość), rysunku z wyobraźni i z obserwacji, tekstów własnych lub 

gotowych oraz frotażu, dla chętnych także elementów assamblażu.  Technika wykonania pracy przestrzennej będzie 

dopasowana do podstawy programowej dla klas pierwszych. Prace można rozłożyć na 2, 3 dni w tygodniu (tak aby 

wykorzystać godziny do dyspozycji). 

Temat pracy: „Obecność” - będzie to zapis rzeczywistości - myśli i działań, pewnego rodzaju pamiętnik nastrojów 

obecnych dni. W efekcie powinna powstać forma „książkopodobna”, a jej zawartość będzie ciekawym odkryciem. 

Korekta będzie się odbywać na podstawie  zdjęć dokumentacyjnych pracę , wysyłanych przez uczniów (messenger, mail 

itp.). Praca będzie podlegała ocenie po powrocie do szkoły. 

Wykorzystując stronę FB Pracownia Rzeźby wraz z uczniami będziemy obserwować i przeglądać, komentować 

wybranych artystów rzeźbiarzy. 

https://art-madam.pl/obrazy/glebia-abstrakcja-nowoczesny-obraz-recznie,494475,277
https://culture.pl/pl/dzielo/wladyslaw-strzeminski-powidok-slonca
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Będzie to obiekt zawierający formy odlewów gipsowych (w miarę mozliwości), form z plasteliny i rysunku, a dla klas 

trzecich ART BOOK będxzie zawierał elementy narzutu gipsowego, rysunku, frotażu. Pojawi się tam tez tekst. 

Obowiązkiem będzie (prawie) codzienny zapis – pamiętnik obecnych dni. 

12. KLASY 

II 

3 godz. zajęć 

w tygodniu  

czyli  12 do 

wykorzystania 

w trybie 

zdalnym 

 

Klasy drugie zgodnie z planem będą pracowały nad rysunkami anatomii głowy: czaszka, mięśnie, ścięgna (razem z 

nazewnictwem) oraz zrobienie w plastelinie lub glinie detalu: oko, ucho. Konieczne też będzie zrobienie małego modelu 

głowy w plastelinie. 

Każdy uczeń wykona z obserwacji 15 szkiców głowy (portret swój lub kogoś z rodziny) na formacie A5 (5 

zgeometryzowanych, linią grubą, ołówek B5/ 5 szkiców światłocieniowych, walorowych, lawowanych tuszem i 

piórkiem/ 5 szkiców kolorowymi kredkami (linią) z uzasadnieniem barw ciepłych i zimnych (dalej – bliżej). Ponadto 

każdy uczeń wykona mały model głowy do 15 cm. z plasteliny z uwzględnieniem cech anatomicznych. 

Wykorzystując stronę FB Pracownia Rzeźby wraz z uczniami będziemy obserwować i przeglądać, komentować 

wybranych artystów rzeźbiarzy. 

13. KLASY 

III 

3 godz. zajęć 

w tygodniu  

czyli  12 do 

wykorzystania 

w trybie 

zdalnym 

 

W tym czasie uczniowie wykonają jedno zadanie – BOOK ART  z wykorzystaniem technik  rysunku z wyobraźni i z 

obserwacji, tekstów własnych lub gotowych oraz frotażu i assamblażu.  Technika wykonania pracy przestrzennej będzie 

dopasowana do podstawy programowej dla klas trzecich. Prace można rozłożyć na 2, 3, 4 dni w tygodniu (tak aby 

wykorzystać godziny do dyspozycji). 

Temat pracy: „Obecność” - będzie to zapis rzeczywistości - myśli i działań, pewnego rodzaju pamiętnik nastrojów 

obecnych dni. W efekcie powinna powstać forma „książkopodobna”, a jej zawartość będzie ciekawym odkryciem. 

Korekta będzie się odbywać na podstawie  zdjęć dokumentacyjnych , wysyłanych przez uczniów (messenger, mail itp.). 

Praca będzie podlegała ocenie po powrocie do szkoły. 

Wykorzystując stronę FB Pracownia Rzeźby wraz z uczniami będziemy obserwować i przeglądać, komentować 

wybranych artystów rzeźbiarzy. 

14. KLASY 

IV 

2 godz. zajęć 

w tygodniu  

czyli  8 do 

wykorzystania 

w trybie 

zdalnym 

Uczniowie pracują nad pracą dyplomową w trybie domowym – korekta na bieżąco mailem lub messengerem. Pozostali 

uczniowie  robią szkice rysunkowe do realizacji zadania „forma rzeźbiarska w przestrzeni miejskiej”, z uwzględnieniem 

wybranego fragmentu miasta. 

Wykorzystując stronę FB Pracownia Rzeźby wraz z uczniami będziemy obserwować i przeglądać, komentować 

wybranych artystów rzeźbiarzy. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIEL

A 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

 

 

 

 

15. 

Rzeźba Artur Malewski  Szczegóły w planie zdalnego nauczania dla 

poszczególnych klas 

Librus, poczta e-mail arturmalewski@wp.pl, 

grupa na Facebook Messenger  

Polecane strony poświęcone sztuce, You Tube 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

KLASY 

I 

2 1. Projekt ornamentu.  

Kompozycja inspirowana motywami roślinnymi.  

mailto:arturmalewski@wp.pl
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(Czas na 

realizację w 

trybie 

zdalnym 4 

godz.) 

Szkice rysunkowe, ołówek na papierze, format A5. Uczeń stosuje syntezę formy w zadaniu inspirowanym naturą. 

(Kreacja z natury. Synteza formy, przejście od studium do kreacji, projektowania formy półprzestrzennej). 

2.  Zwierzęta - ćwiczenie umiejętności odtwarzania i modelowania z wyobraźni z uwzględnieniem formy, proporcji i 

faktury. 

Rzeźba pełna. Modelowanie w kostce mydła przy użyciu narzędzi dostępnych w każdym domu.  

Film instruktażowy dostępny na YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=Y17RweezGi8 

(Forma przestrzenna.) 

16. KLASY 

II 

3 

(Czas na 

realizację w 

trybie 

zdalnym 3 

godz. dla ćw. 

nr 1 i 9 godz. 

dla nr 2) 

1. Projekt przestrzennej litery. Szkice rysunkowe, ołówek na papierze. Wykonanie szablonu w docelowej skali, 

maksymalna wielkość 100x50 cm. 

(Projekt formy przestrzennej – literniczej.) 

2. Wprowadzenie do studium głowy. 5 rysunków anatomii głowy (en face czyli z przodu i z profilu) uwzględniając 

zależność proporcji a także  podstawowy układ kośćca i mięsni twarzy, światłocieniowy charakter bryły, format A3.  

10 szkiców detali głowy zwracając uwagę na kształt i bryłę poszczególnych części twarzy: oko, nos, usta oraz ucho, 

format A5. (Studium głowy ludzkiej w skali zbliżonej do naturalnej). 

Pomocny link: https://kresl.pl/kurs-rysunku-online-jak-rysowac-glowe-kro-017/ 

17. KLASY 

III 

3 

(Czas na 

realizację w 

trybie 

zdalnym 3 

godz. dla ćw. 

nr 1 i 9 godz. 

dla nr 2) 

1.Polecenie z zapoznaniem się przez uczniów z pojęciami z dziedziny sztuki: asamblaż i ready mades. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Asambla%C5%BC 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ready-made 

A także z twórczością Marcela Duchamp`a i Władysława Hasiora. 

Przykładowe strony: 

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Marcel_Duchamp 

https://ninateka.pl/film/wladyslaw-hasior-przewodnik-po-sztuce 

(Wzajemne oddziaływanie. Różnego rodzaju formy przestrzenne (ready made, asamblaż). 

2. Ćwiczenie z wyobraźni – trójwymiarowa kompozycja z gotowych przedmiotów. Technika mieszana i alternatywna 

(własna). Uczeń przeprowadza proces od pomysłu do realizacji zadania wybranych przez niego przedmiotów. Potrafi 

wykorzystać poznane pojęcia z dziedziny sztuki dostosowując je do własnej koncepcji (ready made, asamblaż). 

Rozróżnia i stosuje różnorodne materiały, półprodukty i techniki własne. Nadaje tytuł dla własnej kompozycji. 

(Wzajemne oddziaływanie. Różnego rodzaju formy przestrzenne (ready made, asamblaż). 

18. KLASY 

IV 

2 

(Czas na 

realizację w 

trybie 

zdalnym 8 

godz.) 

Ćwiczenie kreatywne na zadane hasło „Autoportret”. Uczeń stosuje różne znane mu współczesne techniki rzeźbiarskie 

(ready made, asamblaż, instalacja) oraz środki plastyczne do realizacji własnych założeń. Wybiera właściwe dla własnej 

koncepcji materiały. Projekt, realizacja, dokumentacja fotograficzna, ew. video. 

(Kreacja w zakresie doboru różnych materiałów). 

 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 
NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y17RweezGi8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asambla%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ready-made
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Marcel_Duchamp
https://ninateka.pl/film/wladyslaw-hasior-przewodnik-po-sztuce
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aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

19. Informatyka   

Klasy Ia, Ib 

Remigiusz 

Kostera 

Przesyłanie materiałów do zadania lub wskazywanie 

innych źródeł z których możemy je pozyskać. 

Przekazanie wytycznych do zadania. Uczniowie 

przesyłają zadanie na jeden z podanych adresów. 

Sprawdzenie przez nauczyciela zadania ewentualna 

korekta drogą mailową, wystawienie oceny w 

dzienniku elektronicznym. 

Komunikacja przez dziennik elektroniczny 

LIBRUS i adres e-mail na domenie HOME.PL 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

ZADANIE:          

3 godziny lekcyjne. 

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ. 

23, 24 marzec- rozesłanie do uczniów polecenia z zapoznaniem się z zasadami tworzenia prezentacji multimedialnej. Przydział tematów prezentacji 

każdemu uczniowi indywidualnie. Tematy związane są z przedmiotami nauczanymi w naszej szkole z naciskiem na przedmioty artystyczne.  Uczeń 

wyszukuje w internecie materiały jak poprawnie stworzyć prezentację multimedialną. 

Następnie do przydzielonego tematu zbiera materiały korzystając z internetu lub zasobów domowych książki, albumy. Zebrane materiały umieszcza 

w  stworzonym przez siebie katalogu MATERIAŁY ŹRODŁOWE. Po zebraniu materiałów źródłowych przystępuje do realizacji prezentacji 

minimum 15 stron przestrzegając zasad jej poprawnego tworzenia. Po skończeniu zadania przesyła nauczycielowi w celu dokonania ewentualnej 

korekty i oceny. 

W obecnej chwili przesyłane jest zadanie z ARKUSZA KALKULACYJNEGO i jest na bieżąco oceniane. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

20. Projektowanie 

Graficzne, Techniki 

Druku 

Artystycznego Kl. 

IVa, IVb 

Remigiusz 

Kostera 

Przesyłanie dyplomowej prezentacji multimedialnej. 

Sprawdzenie. 

Odesłanie po korekcie  i uwagach do ucznia 

Komunikacja przez dziennik elektroniczny 

LIBRUS i adres e-mail na domenie HOME.PL 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Monitorowanie  postępów w realizacji prezentacji multimedialnej. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 
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21. Podstawy 

projektowania 

klasa I 

Monika 

Buchalska 

Wysłanie zdjęcia wykonanej pracy plastycznej na 

adres poczty elektronicznej, 

Konsultacja i korekta pisemna za pomocą poczty 

elektronicznej, 

Wirtualny spacer po galerii sztuki, 

Analiza prezentacji multimedialnej i wykonanie na 

jej podstawie własnej pracy, 

Konstruowanie testu, 

Ocena opisowa. 

Platforma informatyczna Librus, 

Skrzynka poczty elektronicznej, 

Circle Line Art School: prezentacja 

multimedialna, 

Internetowa galeria sztuki: salonsztuki.net 

 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Ćw. Nr1  

„Palety kolorów”, doskonalenie umiejętności tworzenia zestawów kolorystycznych. Data realizacji: 27.03 br. 

Ćw. Nr2  

„Rodzaje kompozycji”  

Utrwalenie informacji poprzez skonstruowanie własnego testu sprawdzającego wiadomości. Data realizacji: 03.04 br. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

22. Podstawy 

projektowania 

klasa II 

Monika 

Buchalska 

Wysłanie zdjęcia wykonanej pracy plastycznej na 

adres poczty elektronicznej, 

Konsultacja i korekta pisemna za pomocą poczty 

elektronicznej, 

Wirtualny spacer po galerii sztuki, 

Analiza prezentacji multimedialnej i wykonanie na 

jej podstawie własnej pracy, 

Konstruowanie testu, 

Ocena opisowa. 

Platforma informatyczna Librus, 

Skrzynka poczty elektronicznej, 

Circle Line Art School: prezentacja 

multimedialna, 

Internetowa galeria sztuki: salonsztuki.net 

 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Ćw. Nr1  

„Studium widoku z okna”, doskonalenie zastosowania jednoocznych wskaźników głębi w zakresie perspektywy wielkości, malarskiej i powietrznej. 

Data realizacji: 27.03 br. 

Ćw. Nr2  

„Rysunek wnętrza pokoju w perspektywie równoległej” doskonalenie zastosowania jednoocznych wskaźników głębi w zakresie perspektywy 

linearnej.  

Data realizacji: 03.04 br. 

 



12 
 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

23. Techniki 

renowacyjne - 

Renowacja mebli i 

wyrobów 

snycerskich  

- klasa Ia2 

Magdalena 

Wierucka-

Jakubowska 

 

Edward Rogalski 

Konsultacja, korekta, dyskusja i ocena postępów 

pracy ucznia na podstawie zdjęć, plików tekstowych 

i łączności bezpośredniej w czasie rzeczywistym 

ćwiczeń praktycznych – rysunkowych oraz w 

materiale plastycznym a także notatek w zeszytach 

na podstawie materiału teoretycznego i linków do 

stron internetowych  podanych przez nauczyciela.  

Komputer wyposażony np. w PowerPoint  

Poczta elektroniczna podana przez nauczyciela 

Magdalena Wierucka-Jakubowska: 

magdawierucka@op.pl 

 

nauczyciel zawodu Edward Rogalski: 

e.rogalski@upcpoczta.pl 

  

Dziennik elektroniczny Librus 

Konsultacje w czasie rzeczywistym - łączność 

bezpośrednia Skype 

Magdalena Jakubowska 

Konsultacja telefoniczna 

prywatny telefon nauczyciela podany przez 

nauczyciela : 

Wierucka-Jakubowska  

602187773 

nauczyciel zawodu 

E. Rogalski  

601579408 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

18.03. 

1. Rysunek detalu snycerskiego – praca w dwóch kierunkach, tzn. najgłębsze cienie zaznaczone czarną kredką a najwyższe światła zaznaczone białą 

kredką; na podstawie dowolnego zdjęcia z książki lub internetu  (format dowolny, szary papier, kredka czarna i biała).  

Uwaga: Możliwa zmiana koloru papieru w razie niedostępności na biały i narzędzia na ołówek. 

25.03. 

1. OCENA rysunku detalu snycerskiego (na podstawie fotografii pracy ucznia przesłanej nauczycielowi na maila) 

2. Uzupełnienie notatek w zeszytach podawanych przez nauczyciela na ostatnich lekcjach o dodatkowe materiały przesłane przez nauczyciela. 

1.04. 

1. Style historyczne w meblarstwie (meble antyczne – starożytność, gotyckie, renesansowe, barokowe) – sporządzenie notatek w zeszytach na 

podstawie linków podanych przez nauczyciela.  

8.04. 

1. Style historyczne w meblarstwie (meble antyczne – starożytność, gotyckie, renesansowe, barokowe) – cd. sporządzenie notatek w zeszytach 

na podstawie linków podanych przez nauczyciela.  

KONSULTACJA I OCENA NOTATEK (na podstawie fotografii lub pliku tekstowego pracy ucznia przesłanej nauczycielowi na maila). 

TERMIN REALIZACJI 12.03.-08.04.2020 r.  

mailto:magdawierucka@op.pl
mailto:e.rogalski@upcpoczta.pl
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LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

24. Techniki 

renowacyjne - 

Renowacja mebli i 

wyrobów 

snycerskich  

- klasa Ib2 

Magdalena 

Wierucka-

Jakubowska 

 

Edward Rogalski 

Konsultacja, korekta, dyskusja i ocena postępów 

pracy ucznia na podstawie zdjęć, plików tekstowych 

i łączności bezpośredniej w czasie rzeczywistym 

ćwiczeń praktycznych – rysunkowych oraz w 

materiale plastycznym a także notatek w zeszytach 

na podstawie materiału teoretycznego i linków do 

stron internetowych  podanych przez nauczyciela.  

Komputer wyposażony np. w PowerPoint  

Poczta elektroniczna podana przez nauczyciela 

Magdalena Wierucka-Jakubowska: 

magdawierucka@op.pl 

 

nauczyciel zawodu Edward Rogalski: 

e.rogalski@upcpoczta.pl 

  

Dziennik elektroniczny Librus 

Konsultacje w czasie rzeczywistym - łączność 

bezpośrednia Skype 

Magdalena Jakubowska 

Konsultacja telefoniczna 

prywatny telefon nauczyciela podany przez 

nauczyciela : 

Wierucka-Jakubowska  

602187773 

nauczyciel zawodu 

E. Rogalski  

601579408 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

13.03. 

1. Rysunek detalu snycerskiego – praca w dwóch kierunkach, tzn. najgłębsze cienie zaznaczone czarną kredką a najwyższe światła zaznaczone białą 

kredką; na podstawie dowolnego zdjęcia z książki lub internetu  (format dowolny, szary papier, kredka czarna i biała).  

Uwaga: Możliwa zmiana koloru papieru w razie niedostępności na biały i narzędzia na ołówek. 

20.03. 

1. OCENA rysunku detalu snycerskiego (na podstawie fotografii pracy ucznia przesłanej nauczycielowi na maila) 

2. Uzupełnienie notatek w zeszytach podawanych przez nauczyciela na ostatnich lekcjach o dodatkowe materiały przesłane przez nauczyciela. 

27.03. 

1. Style historyczne w meblarstwie (meble antyczne – starożytność, gotyckie, renesansowe, barokowe) – sporządzenie notatek w zeszytach na 

podstawie linków podanych przez nauczyciela.  

3.04. 

1. Style historyczne w meblarstwie (meble antyczne – starożytność, gotyckie, renesansowe, barokowe) – cd. sporządzenie notatek w zeszytach 

na podstawie linków podanych przez nauczyciela. KONSULTACJA I OCENA NOTATEK (na podstawie fotografii lub pliku tekstowego pracy 

ucznia przesłanej nauczycielowi na maila). 

mailto:magdawierucka@op.pl
mailto:e.rogalski@upcpoczta.pl
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 TERMIN REALIZACJI 12.03.-08.04.2020 r. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

25. Techniki 

renowacyjne - 

Renowacja mebli i 

wyrobów 

snycerskich  

- klasa IIb2 

Magdalena 

Wierucka-

Jakubowska 

 

Edward Rogalski 

Konsultacja, korekta, dyskusja i ocena postępów 

pracy ucznia na podstawie zdjęć, plików tekstowych 

i łączności bezpośredniej w czasie rzeczywistym 

ćwiczeń praktycznych – rysunkowych oraz w 

materiale plastycznym a także notatek w zeszytach 

na podstawie materiału teoretycznego i linków do 

stron internetowych  podanych przez nauczyciela.  

Komputer wyposażony np. w PowerPoint  

Poczta elektroniczna podana przez nauczyciela 

Magdalena Wierucka-Jakubowska: 

magdawierucka@op.pl 

 

nauczyciel zawodu Edward Rogalski: 

e.rogalski@upcpoczta.pl 

  

Dziennik elektroniczny Librus 

Konsultacje w czasie rzeczywistym - łączność 

bezpośrednia Skype 

Magdalena Jakubowska 

Konsultacja telefoniczna 

prywatny telefon nauczyciela podany przez 

nauczyciela : 

Wierucka-Jakubowska  

602187773 

nauczyciel zawodu 

E. Rogalski  

601579408 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

13.03. 

1. Rysunek detalu snycerskiego – praca w dwóch kierunkach, tzn. najgłębsze cienie zaznaczone czarną kredką a najwyższe światła zaznaczone białą 

kredką; na podstawie dowolnego zdjęcia z książki lub internetu  (format dowolny, szary papier, kredka czarna i biała).  

Uwaga: Możliwa zmiana koloru papieru w razie niedostępności na biały i narzędzia na ołówek. 

20.03. 

1. OCENA rysunku detalu snycerskiego (na podstawie fotografii pracy ucznia przesłanej nauczycielowi na maila) 

2. Uzupełnienie notatek w zeszytach podawanych przez nauczyciela na ostatnich lekcjach o dodatkowe materiały przesłane przez nauczyciela. 

27.03. 

2. Style historyczne w meblarstwie  

stylów historycznych w meblarstwie (meble rokokowe, klasycystyczne, eklektyczne, secesyjne, art  déco – sporządzenie notatek w zeszytach na 

podstawie linków podanych przez nauczyciela.  

3.04. 

mailto:magdawierucka@op.pl
mailto:e.rogalski@upcpoczta.pl
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1. Style historyczne w meblarstwie (meble antyczne – starożytność, gotyckie, renesansowe, barokowe) – sporządzenie notatek w zeszytach na 

podstawie linków podanych przez nauczyciela. KONSULTACJA I OCENA NOTATEK (na podstawie fotografii lub pliku tekstowego pracy ucznia 

przesłanej nauczycielowi na maila).  

TERMIN REALIZACJI 12.03.-08.04.2020 r. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

26. Techniki 

renowacyjne - 

Renowacja mebli i 

wyrobów 

snycerskich  

- klasa IIIb2 

Magdalena 

Wierucka-

Jakubowska 

 

Edward Rogalski 

Konsultacja, korekta, dyskusja i ocena postępów 

pracy ucznia na podstawie zdjęć, plików tekstowych 

i łączności bezpośredniej w czasie rzeczywistym 

ćwiczeń praktycznych – rysunkowych oraz w 

materiale plastycznym a także notatek w zeszytach 

na podstawie materiału teoretycznego i linków do 

stron internetowych  podanych przez nauczyciela.  

Komputer wyposażony np. w PowerPoint  

Poczta elektroniczna podana przez nauczyciela 

Magdalena Wierucka-Jakubowska: 

magdawierucka@op.pl 

 

nauczyciel zawodu Edward Rogalski: 

e.rogalski@upcpoczta.pl 

  

Dziennik elektroniczny Librus 

Konsultacje w czasie rzeczywistym - łączność 

bezpośrednia Skype 

Magdalena Jakubowska 

Konsultacja telefoniczna 

prywatny telefon nauczyciela podany przez 

nauczyciela : 

Wierucka-Jakubowska  

602187773 

nauczyciel zawodu 

E. Rogalski  

601579408 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

12.03. 

1. Rysunek detalu snycerskiego – praca w dwóch kierunkach, tzn. najgłębsze cienie zaznaczone czarną kredką a najwyższe światła zaznaczone białą 

kredką; na podstawie dowolnego zdjęcia z książki lub internetu  (format dowolny, szary papier, kredka czarna i biała).  

Uwaga: Możliwa zmiana koloru papieru w razie niedostępności na biały i narzędzia na ołówek. 

19.03. 

1. OCENA rysunku detalu snycerskiego (na podstawie fotografii pracy ucznia przesłanej nauczycielowi na maila) 

2. Uzupełnienie notatek w  zeszycie o dodatkowe materiały podane przez nauczyciela. 

26.03. 

1. Napisanie rzeczywistego przebiegu prac konserwatorskich przy obiekcie (według notatek w zeszytach i przypominającego materiału 

podanego przez nauczyciela) 

mailto:magdawierucka@op.pl
mailto:e.rogalski@upcpoczta.pl
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2.04. 

1. KOREKTA I OCENA  rzeczywistego przebiegu prac   

( na podstawie pliku tekstowego  przesłanego przez ucznia nauczycielowi na maila). 

TERMIN REALIZACJI 12.03.-08.04.2020 r. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

27. Techniki 

renowacyjne - 

Renowacja mebli i 

wyrobów 

snycerskich  

- klasa IVb2 

Magdalena 

Wierucka-

Jakubowska 

 

Edward Rogalski 

Konsultacja, korekta, dyskusja i ocena postępów 

pracy ucznia na podstawie zdjęć, plików tekstowych 

i łączności bezpośredniej w czasie rzeczywistym 

ćwiczeń praktycznych – rysunkowych oraz w 

materiale plastycznym a także notatek w zeszytach 

na podstawie materiału teoretycznego i linków do 

stron internetowych  podanych przez nauczyciela.  

Komputer wyposażony np. w PowerPoint  

Poczta elektroniczna podana przez nauczyciela 

Magdalena Wierucka-Jakubowska: 

magdawierucka@op.pl 

 

nauczyciel zawodu Edward Rogalski: 

e.rogalski@upcpoczta.pl 

  

Dziennik elektroniczny Librus 

Konsultacje w czasie rzeczywistym - łączność 

bezpośrednia Skype 

Magdalena Jakubowska 

Konsultacja telefoniczna 

prywatny telefon nauczyciela podany przez 

nauczyciela : 

Wierucka-Jakubowska  

602187773 

nauczyciel zawodu 

E. Rogalski  

601579408 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

12.03. 

PRACA DYPLOMANTEK I KONSULTACJE NA BIEŻĄCO Z NAUCZYCIELEM DO DYSPOZYCJI WE WSZYSTKICH 

WYMIENIONYCH FORMACH ONLINE Z ZAKRESU: 

12.03. 

1. Realizacja aneksu do dyplomu – detal snycerski na podstawie dowolnie wybranego zdjęcia z książki lub fotografii (rysunek – format A4 w 

ołówku, dokumentacja – podanie dwóch linii wymiarowych, tj. wysokości i szerokości, model w dowolnym materiale plastycznym  (np. plastelina)  w 

skali 1:1 na podstawie wykonanego wcześniej rysunku) 

2. Dopracowanie prezentacji elektronicznej (m.in. uzupełnienie i opracowanie ostatecznej wersji  rzeczywistego przebiegu prac konserwatorskich) 

3. Plansza dyplomowa (m.in. konsultacja podpisów i materiału fotograficznego)  

4. Ćwiczenie prezentacji swojej pracy dyplomowej 

mailto:magdawierucka@op.pl
mailto:e.rogalski@upcpoczta.pl


17 
 

16.03. 

jw. 

19.03. 

jw. 

23.03. 

jw. 

26.03. 

jw. 

Ostateczna wersja prezentacji elektronicznej (na podstawie plików wysłanych przez ucznia nauczycielowi na maila).OCENA. 

Uwaga: Jeśli prezentacja „nie przejdzie” ze względu na duży ciężar pliku proszę osobno konsultować materiał źródłowy, podpisy pod zdjęcia i 

rzeczywisty przebieg prac z uwagi na to, że przedstawione prezentacje były już sprawdzane przez nauczyciela. 

30.03. 

jw. 

2.04. 

jw. 

6.04.  

jw. 

OCENA  realizacji aneksu do dyplomu  (na podstawie fotografii przesłanej przez ucznia nauczycielowi na maila). 

TERMIN REALIZACJI 12.03.-08.04.2020 r. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

28. Podstawy fotografii 

i filmu kl. III 

Leszek 

Niedochodowicz 

ćwiczenia i korekty. Korekty indywidualne poprzez 

messengera, pocztę librusa 

laptop, komputer, tablet, smartfon, aparat 

fotograficzny. 

skrzynka pocztowa, tematyczne strony w 

Internecie, Facebook, Messenger 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Tematyczne ćwiczenia fotograficzne, Przedmiot przy naturalnym oświetleniu lub sztucznym 

Dwa tematy do wyboru z listy: 

1.Kawa, herbata 

2. Chleb bułka z masłem 

3. Przyprawy 

4. Mury    

Ocenie cząstkowej w ćwiczeniu podlega: pomysł, techniczny zapis, gotowa realizacja, terminowość.  

Strony z przykładami: 

https://www.swiatobrazu.pl/zdjecia-martwej-natury-nie-musza-byc-nudne.html 

Tutoriale: 

https://www.fotopolis.pl/warsztat/porady-fotograficzne/11271-fotografia-produktowa-od-przedmiotu-do-martwej-natury-fragmenty 

https://www.swiatobrazu.pl/zdjecia-martwej-natury-nie-musza-byc-nudne.html
https://www.fotopolis.pl/warsztat/porady-fotograficzne/11271-fotografia-produktowa-od-przedmiotu-do-martwej-natury-fragmenty
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LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

29. Projektowanie 

multimedialne kl. 

II 

Leszek 

Niedochodowicz 

ćwiczenia i korekty. Korekty indywidualne poprzez 

messengera, pocztę librusa 

laptop, komputer, tablet, smartfon, aparat 

fotograficzny. 

skrzynka pocztowa, tematyczne strony w 

Internecie, Facebook, Messenger 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Tworzenie stron www HTML.                  

Proszę zapoznać się z materiałami pod adresem:                     

1. Kurs HTML odc.1. czas 39:21 https://www.youtube.com/watch?v=k2IydkL3EOs           

2. Kurs HTML odc.2: Budowanie struktury strony www.  czas 44:57 https://www.youtube.com/watch?v=2nWSCxIpHfc 

2. Kaskadowe arkusze stylu CSS                      

Proszę zapoznać się z materiałami pod adresem:                 

1.Kurs CSS odc.1: Kaskadowe arkusze stylów, czas 35:15 

https://www.youtube.com/watch?v=RJEKMbD_kEk 

    2.Kurs CSS odc. 2: Stylizacja szablonu strony, czas 1:04:57 

https://www.youtube.com/watch?v=iebsHOE8KEw 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

30. Historia sztuki  

Klasy I i III 

Szwedowicz 

Rafał 

Przedłożone prezentacje tematyczne z ikonografią. 

Krótkie wykłady tematyczne w formie plików- 

przeznaczone do odsłuchania przez uczniów. 

Historia sztuki- Epodręczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/a/historia-

sztuki/DtbOdjCex 

https://www.arte.tv/pl/ 

https://artsandculture.google.com/category/artist 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Klasy I i III w każdym tygodniu będą otrzymywały poszczególne zagadnienia tematyczne i materiały do opracowania (patrz. Forma pracy zdalnej). 

Będą również wykonywać zadania w formie prac pisemnych(przesyłanych elektronicznie) i systematycznie opracowywanej notatki w zeszycie. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

https://www.youtube.com/watch?v=k2IydkL3EOs
https://www.youtube.com/watch?v=2nWSCxIpHfc
https://www.youtube.com/watch?v=RJEKMbD_kEk
https://www.youtube.com/watch?v=iebsHOE8KEw
https://epodreczniki.pl/a/historia-sztuki/DtbOdjCex
https://epodreczniki.pl/a/historia-sztuki/DtbOdjCex
https://www.arte.tv/pl/
https://artsandculture.google.com/category/artist
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31. Historia sztuki  

Klasy IV 

Szwedowicz 

Rafał 

Przesyłanie materiałów uczniom przez pocztę email: 

e-dziennik, prywatna poczta nauczyciela, kontakt 

telefoniczny z nauczycielem 

Prezentacje z ikonografią, linki do artykułów i 

zagadnień związanych z tematami lekcji, filmiki 

związane ze sztuką, krótkie wykłady.  

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Klasy IV przygotowujące się do dyplomu i matury z historii sztuki, drogą email. otrzymały materiały do pracy: (skrypty, zagadnienia, biogramy 

artystów, nurty w sztuce, linki...)  

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

32. Techniki Druku 

Artystycznego 

Klasa Ia2 

Klasa Ib2 

Ryszard 

Szymański 

Pierwszy kontakt z uczniami przez dziennik 

elektroniczny Librus. 

Następnym etapem będzie przesyłanie projektów w 

formacie jpg do korekty na adres mailowy: 

rychues@yahoo.co.uk . 

Po dokonaniu korekty projekty wraz z opisem 

odsyłane będą na adres zwrotny ucznia. Taka 

procedura dotyczy również pracy z plikami 

tekstowymi. Na dziennik elektroniczny wysłane będą 

polecenia wyszukania konkretnych informacji z 

dziedziny grafika artystyczna, w określonym w 

planie pracy czasie wysłany zostanie test do 

wypełnienia przez ucznia i wynik tego testu zostanie 

odesłany na adres zwrotny.  

Komputer osobisty wraz z oprogramowaniem 

Photoshop, Office. 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. ZADANIE PRAKTYCZNE-21.03.2020r. – wysłanie na dziennik elektroniczny Librus następującego zadania dla uczniów klas Ia, gr.2, Ib 

gr.2 : 

Proszę o wykonanie projektów na małą formę graficzną – format 15 x 15 cm do techniki linoryt płaszczyznowo fakturowy. Tematem prac jest 

:  

„MOTYW ROŚLINNY LUB ZWIERZĘCY” 

Podczas realizacji czyli opracowywania matrycy w technikach wypukłodrukowych „wybieramy „ biele. Projekty tak muszą być wykonane 

aby na małym formacie było to możliwe. Projekty indywidualnie będą przesyłane na adres ; rychues@yahoo.co.uk 

w formacie jpg o wielkości umożliwiającej ich ogląd bez zniekształceń. zostanie dokonana korekta i plik zostanie odesłany na adres zwrotnym 

wraz z uwagami lub akceptacją do realizacji. 

TERMIN NADSYŁANIA PROJEKTÓW: 30.03.2020r. 

ZADANIE TEORETYCZNE- 

Wyszukać wyczerpujące informacje, wiadomości na następujące tematy: 

- drzeworyt, 

mailto:rychues@yahoo.co.uk
mailto:rychues@yahoo.co.uk
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- linoryt 

Wiedza zdobyta pozwoli na wypełnienie testu sprawdzającego składającego się z 8 pytań. Test zostanie wysłany na dziennik elektroniczny w 

dniu 31.03.2020r. odpowiedź należy odesłać na adres; rychues@yahoo.co.uk 

do dnia 07.04.2020r. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

33. Techniki Druku 

Artystycznego 

Klasa IIa2 

Ryszard 

Szymański 

Pierwszy kontakt z uczniami przez dziennik 

elektroniczny Librus. 

Następnym etapem będzie przesyłanie projektów w 

formacie jpg do korekty na adres mailowy: 

rychues@yahoo.co.uk . 

Po dokonaniu korekty projekty wraz z opisem 

odsyłane będą na adres zwrotny ucznia. Taka 

procedura dotyczy również pracy z plikami 

tekstowymi. Na dziennik elektroniczny wysłane będą 

polecenia wyszukania konkretnych informacji z 

dziedziny grafika artystyczna, w określonym w 

planie pracy czasie wysłany zostanie test do 

wypełnienia przez ucznia i wynik tego testu zostanie 

odesłany na adres zwrotny.  

Komputer osobisty wraz z oprogramowaniem 

Photoshop, Office 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. ZADANIE PRAKTYCZNE- 

21.03.2020r.  

wysłanie na dziennik elektroniczny Librus następującego zadania dla uczniów klasy IIa gr.2. 

Proszę o wykonanie projektów do techniki wklęsłodrukowej; akwaforta, formatu A4 ( 210 x 297 mm). 

Projekty należy wykonać przy pomocy piórka i tuszu. Kompozycja z dominantą , walorowo – światłocieniowa. 

TEMATEM PRACY JEST : „ŻYWIOŁ” 

Projekty indywidualnie będą przesyłane na adres ; rychues@yahoo.co.uk 

w formacie jpg o wielkości umożliwiającej ich ogląd bez zniekształceń. zostanie dokonana korekta i plik zostanie odesłany na adres zwrotnym 

wraz z uwagami lub akceptacją do realizacji. 

TERMIN NADSYŁANIA PROJEKTÓW: 30.03.2020r. 

ZADANIE TEORETYCZNE- 

Wyszukać wyczerpujące informacje, wiadomości na następujące tematy: 

- collage, 

-mezzotinta, 

-sztych, 

-intaglio, 

mailto:rychues@yahoo.co.uk
mailto:rychues@yahoo.co.uk
mailto:rychues@yahoo.co.uk
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-miękki werniks. 

-drzeworyt sztorcowy. 

 Wiedza zdobyta pozwoli na wypełnienie testu sprawdzającego składającego się z 8 pytań. Test zostanie wysłany na dziennik elektroniczny w 

dniu 31.03.2020r. odpowiedź należy odesłać na adres; rychues@yahoo.co.uk 

do dnia 07.04.2020r. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

34. Techniki Druku 

Artystycznego 

Klasa IIIa2 

Ryszard 

Szymański 

Pierwszy kontakt z uczniami przez dziennik 

elektroniczny Librus. 

Następnym etapem będzie przesyłanie projektów w 

formacie jpg do korekty na adres mailowy: 

rychues@yahoo.co.uk . 

Po dokonaniu korekty projekty wraz z opisem 

odsyłane będą na adres zwrotny ucznia. Taka 

procedura dotyczy również pracy z plikami 

tekstowymi. Na dziennik elektroniczny wysłane będą 

polecenia wyszukania konkretnych informacji z 

dziedziny grafika artystyczna, w określonym w 

planie pracy czasie wysłany zostanie test do 

wypełnienia przez ucznia i wynik tego testu zostanie 

odesłany na adres zwrotny.  

Komputer osobisty wraz z oprogramowaniem 

Photoshop, Office 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. ZADANIE PRAKTYCZNE- 

21.03.2020r.  

wysłanie na dziennik elektroniczny Librus następującego zadania dla uczniów klasy IIIa gr.2 

Proszę o wykonanie projektów do jednej z technik wklęsłodrukowej; 

-akwaforta, 

-aquatinta, 

-miękki werniks, 

- techniki mieszane 

TEMATEM PRACY JEST: „METAMORFOZA” 

Format pracy od miniatury  

15 x 15 cm do formatu  

28 x 42 cm ( A3) 

Projekty indywidualnie będą przesyłane na adres ; rychues@yahoo.co.uk 

w formacie jpg o wielkości umożliwiającej ich ogląd bez zniekształceń. zostanie dokonana korekta i plik zostanie odesłany na adres zwrotnym wraz z 

uwagami lub akceptacją do realizacji. 

mailto:rychues@yahoo.co.uk
mailto:rychues@yahoo.co.uk
mailto:rychues@yahoo.co.uk
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TERMIN NADSYŁANIA PROJEKTÓW: 30.03.2020r. 

ZADANIE TEORETYCZNE- 

Wyszukać informację, wiadomości na temat; 

Twórczośc hiszpańskiego malarza i grafika FRANCISCO GOYA. 

Goya był malarzem i grafikiem , proszę zwrócić uwagę na graficzną dzialność artysty,  

w szczególności na jego cykle graficzne i poddać je analizie formalnej i technicznej. 

Wiedza zdobyta pozwoli na wypełnienie testu sprawdzającego składającego się z 8 pytań. Test zostanie wysłany na dziennik elektroniczny w dniu 

31.03.2020r. odpowiedź należy odesłać na adres; rychues@yahoo.co.uk do dnia 07.04.2020r. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

35. Techniki Druku 

Artystycznego 

Klasa IVa2 

Ryszard 

Szymański, 

Remigiusz 

Kostera 

Pierwszy kontakt z uczniami przez dziennik 

elektroniczny Librus. 

Następnym etapem będzie przesyłanie projektów w 

formacie jpg do korekty na adres mailowy: 

rychues@yahoo.co.uk . 

Po dokonaniu korekty projekty wraz z opisem 

odsyłane będą na adres zwrotny ucznia. 

Komputer osobisty wraz z oprogramowaniem 

Photoshop, Office 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

21.03.2020r. wysłane będzie na dziennik elektroniczny Librus polecenie dla uczennic klasy IVa gr.2  

Zadanie do wykonania dla uczniów klasy IV składa się z dwóch części. 

1. Uczennice klasy dyplomowej zobowiązane są do przesłania prezentacji do kontroli i korekty na adres podany przez mgr Remigiusza Kosterę  

w terminie przez niego wyznaczonym. 

2. Przesyłanie indywidualnie projektów plansz dyplomowych do korekty w formacie jpg umożliwiających ich ogląd bez zniekształceń na adres: 

rychues@yahoo.co.uk 

Do 31.03.2020r. 

Projekty odsyłane będą na adres zwrotny  

Po korekcie z oceną i uwagami lub z akceptacją do druku. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

36. Malarstwo  

i Rysunek 

prof. dr hab.Kamil 

Kuskowski 

Wprowadzenie do tematyki zadania oraz konsultacje 

z użyciem środków komunikacji elektronicznej 

facebook, poczta mailowa, librus 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

mailto:rychues@yahoo.co.uk
mailto:rychues@yahoo.co.uk
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W godzinach zajęć na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej przekazanie uwag dotyczących zadanego tematu do realizacji, za 

pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej  

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

37. Specjalność: Formy 

rzeźbiarskie 

Specjalizacja: 

Snycerstwo  

Klasa Ia1 

Suchorska - Patyk 

Iwona 

Forma indywidualna z wykorzystaniem: komputera, 

dostępu do internetu, dziennika elektronicznego 

Librus, zapisu plików jpg. na nośniku elektronicznym 

pendrive  

 

Zdalna możliwość realizacji programu z 

wykorzystaniem: komputera, dostępu do 

internetu, dziennika elektronicznego Librus,  

poczty elektronicznej przesyłanej na służbowy 

adres nauczyciela na home.pl oraz ucznia (w celu 

przeglądu  i konsultacji plików jpg, doc, pdf.).  

W sytuacjach awaryjnych prywatny telefon  

komórkowy nauczyciela i ucznia (do przeglądu i 

konsultacji wiadomości sms, mms). 

Program Word lub OpenOffice do zapisu tekstu i 

wstawiania materiału fotograficznego jpg. oraz 

do zapisu efektów pracy ucznia nośnik 

elektroniczny pendrive. 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Wiadomości z zakresu snycerstwa. Termin: 16.03.2020 - 23.03.2020 

Temat: Funkcje i przeznaczenie snycerstwa.  

Zapoznanie z wiadomościami 

przesłanymi uczniom przez nauczyciela. 

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji fotograficznej  według  wskazanych kategorii.  

Tworzenie cyfrowego archiwum inspiracji ze snycerstwa:  

-  zapisywanie w katalogu  wybranych plików jpg. 

Zapis efektów pracy ucznia na nośniku elektronicznym pendrive. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy I w roku szkolnym 2019/20. 

2. Wiadomości z zakresu snycerstwa. Termin: 30.03.2020 - 6.04.2020 

Temat: Historia snycerstwa – dzieła snycerstwa cechowego w Polsce 

Zapoznanie z wiadomościami 

przesłanymi uczniom przez nauczyciela. 

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji fotograficznej  wskazanych dzieł snycerstwa cechowego. Tworzenie cyfrowego 

archiwum inspiracji ze snycerstwa:  

-  zapisywanie w katalogu  wybranych plików jpg.  

Zapis efektów pracy ucznia na nośniku elektronicznym pendrive. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy I w roku szkolnym 2019/20. 
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LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

38. Specjalność: Formy 

rzeźbiarskie 

Specjalizacja: 

Snycerstwo  

Klasa Ib1 

Suchorska - Patyk 

Iwona 

Forma indywidualna z wykorzystaniem: komputera, 

dostępu do internetu, dziennika elektronicznego 

Librus, zapisu plików jpg. na nośniku elektronicznym 

pendrive  

 

Zdalna możliwość realizacji programu z 

wykorzystaniem: komputera, dostępu do 

internetu, dziennika elektronicznego Librus,  

poczty elektronicznej przesyłanej na służbowy 

adres nauczyciela na home.pl oraz ucznia (w celu 

przeglądu  i konsultacji plików jpg, doc, pdf.).  

W sytuacjach awaryjnych prywatny telefon  

komórkowy nauczyciela i ucznia (do przeglądu i 

konsultacji wiadomości sms, mms). 

Program Word lub OpenOffice do zapisu tekstu i 

wstawiania materiału fotograficznego jpg. oraz 

do zapisu efektów pracy ucznia nośnik 

elektroniczny pendrive. 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Wiadomości z zakresu snycerstwa. Termin: 17.03.2020 - 24.03.2020 

Temat: Funkcje i przeznaczenie snycerstwa.  

Zapoznanie z wiadomościami 

przesłanymi uczniom przez nauczyciela. 

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji fotograficznej  według  wskazanych kategorii.  

Tworzenie cyfrowego archiwum inspiracji ze snycerstwa:  

-  zapisywanie w katalogu  wybranych plików jpg. 

Zapis efektów pracy ucznia na nośniku elektronicznym pendrive. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy I w roku szkolnym 2019/20. 

2. Wiadomości z zakresu snycerstwa. Termin: 31.03.2020 - 7.04.2020 

Temat: Historia snycerstwa – dzieła snycerstwa cechowego w Polsce  

Zapoznanie z wiadomościami 

przesłanymi uczniom przez nauczyciela. 

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji fotograficznej  wskazanych dzieł snycerstwa cechowego. Tworzenie cyfrowego 

archiwum inspiracji ze snycerstwa:  

-  zapisywanie w katalogu  wybranych plików jpg.  

Zapis efektów pracy ucznia na nośniku elektronicznym pendrive. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy I w roku szkolnym 2019/20. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 
NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 
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aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

39. Specjalność: Formy 

rzeźbiarskie 

Specjalizacja: 

Snycerstwo  

Klasa IIb1 

Suchorska - Patyk 

Iwona 

Forma indywidualna z wykorzystaniem: 

komputera, dostępu do internetu, dziennika 

elektronicznego Librus, zapisu plików jpg. doc. pdf. 

na nośniku elektronicznym pendrive.  

Zdalna możliwość realizacji programu z 

wykorzystaniem: komputera, dostępu do 

internetu, dziennika elektronicznego Librus,  

poczty elektronicznej przesyłanej na służbowy 

adres nauczyciela na home.pl oraz ucznia (w celu 

przeglądu  i konsultacji plików jpg, doc, pdf.).  

W sytuacjach awaryjnych prywatny telefon  

komórkowy nauczyciela i ucznia (do przeglądu i 

konsultacji wiadomości sms, mms). 

Program Word lub OpenOffice do zapisu tekstu i 

wstawiania materiału fotograficznego jpg. oraz 

do zapisu efektów pracy ucznia nośnik 

elektroniczny pendrive. 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Wiadomości z zakresu snycerstwa. Termin: 17.03.2020 - 24.03.2020 

Temat: Tradycje regionalne - snycerstwo warsztatowe w Polsce. 

Zapoznanie z listą dzieł snycerstwa warsztatowego w Polsce przesłaną uczniowi przez nauczyciela. 

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji opisowej i fotograficznej  według  wskazanej listy dzieł snycerstwa warsztatowego w 

Polsce. 

Tworzenie cyfrowego archiwum inspiracji ze snycerstwa:  

-  zapisywanie w katalogu  wybranych plików jpg.  

Opracowanie notatki.  

Zapis efektów pracy ucznia na nośniku elektronicznym pendrive. 

Temat jest bezpośrednio 

 związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy II w II semestrze roku szkolnym 2019/20. 

2. Wiadomości z zakresu snycerstwa. Termin: 31.03.2020 

Temat: Tradycje regionalne - snycerstwo ludowe w Polsce.  

Zapoznanie z wiadomościami przesłanymi uczniowi przez nauczyciela. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji fotograficznej  

przykładów snycerstwa ludowego w Polsce. 

Tworzenie cyfrowego archiwum inspiracji ze snycerstwa:  

-  zapisywanie w katalogu  wybranych plików jpg. 

Zapis efektów pracy ucznia na nośniku elektronicznym pendrive.  

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy II w II semestrze roku szkolnym 2019/20. 

3. Wiadomości z zakresu snycerstwa. Termin: 7.04.2020 

Temat: Związki snycerstwa z innymi dziedzinami sztuki i rzemiosła. 

Zapoznanie z wiadomościami przesłanymi uczniowi przez nauczyciela Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji fotograficznej  

przykładów snycerstwa ludowego w Polsce. 

Tworzenie cyfrowego archiwum inspiracji ze snycerstwa:  
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-  zapisywanie w katalogu  wybranych plików jpg.  

Zapis efektów pracy ucznia na nośniku elektronicznym pendrive 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy II w II semestrze roku szkolnym 2019/20. 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

40. Specjalność: Formy 

rzeźbiarskie 

Specjalizacja: 

Snycerstwo  

Klasa IIIb1 

Suchorska - Patyk 

Iwona 

Forma indywidualna z wykorzystaniem: 

komputera, dostępu do internetu, dziennika 

elektronicznego Librus, zapisu plików jpg. doc. pdf. 

na nośniku elektronicznym pendrive.  

Zdalna możliwość realizacji programu z 

wykorzystaniem: komputera, dostępu do 

internetu, dziennika elektronicznego Librus,  

poczty elektronicznej przesyłanej na służbowy 

adres nauczyciela na home.pl oraz ucznia (w celu 

przeglądu  i konsultacji plików jpg, doc, pdf.).  

W sytuacjach awaryjnych prywatny telefon  

komórkowy nauczyciela i ucznia (do przeglądu i 

konsultacji wiadomości sms, mms). 

Program Word lub OpenOffice do zapisu tekstu i 

wstawiania materiału fotograficznego jpg. oraz 

do zapisu efektów pracy ucznia nośnik 

elektroniczny pendrive. 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Wstęp do procedur egzaminu dyplomowego. 

1. Temat: Czym jest plagiat i jakie są jego konsekwencje ?  

Kiedy nie ma mowy o plagiacie? Termin: 18.03.2020 

Zapoznanie się z tekstem polecanych przez nauczyciela artykułów. 

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie dokumentacji opisowej na wyżej zadane pytania. 

Opracowanie notatki. 

Zapis pliku doc. lub pdf. na nośniku elektronicznym pendrive.   

Temat jest bezpośrednio 

 związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy III w II semestrze roku szkolnym 2019/2020. 

2. Temat: Obszary tematyczne prac dyplomowych Termin: 25.03.2020 

z podstawą programową specjalności formy rzeźbiarskie specjalizacja snycerstwo. 

Zapoznanie z wiadomościami przesłanymi uczniowi przez nauczyciela. 

Wyszukiwanie, gromadzenie, dokumentacji opisowej i fotograficznej zgodnej z podstawą programową specjalizacji do wskazanych obszarów 

tematycznych prac dyplomowych. 

Tworzenie cyfrowego archiwum inspiracji. 

Zapis plików doc., jpg , pdf na nośniku elektronicznym pendrive. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy III w II semestrze roku szkolnym 2019/2020. 

3. Temat: Wybór inspiracji do obszarów tematycznych prac dyplomowych. Termin:  1.04.2020 
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Zapoznanie się treścią Regulaminu organizacji 

i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w PLSP w Szczecinie zamieszczonego na stronie internetowej szkoły. Dokonanie selekcji i wybór 

inspiracji do wybranego obszaru tematycznego pracy dyplomowej. Wstępne planowanie zakresu realizacji wybranego obszaru tematycznego pracy 

dyplomowej. 

Zapis w katalogach  efektów samodzielnej pracy w plikach doc. jpg. , pdf na nośniku elektronicznym pendrive. 

Przesłanie efektów samodzielnej pracy na adres służbowy nauczyciela. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy III w II semestrze roku szkolnym 2019/2020. 

4.  Temat: Wskazanie uczniom indywidualnych obszarów tematycznych pracy dyplomowej. Termin:   8.04.2020 

Przegląd i konsultacja inspiracji oraz wstępnego planu realizacji wybranych obszarów tematycznych prac dyplomowych. 

Wskazanie uczniom indywidualnych obszarów tematycznych pracy dyplomowej. 

Przesłanie informacji pocztą zwrotną na e-mail ucznia. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy III w II semestrze roku szkolnym 2019/2020. 
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LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

41. Specjalność: Formy 

rzeźbiarskie 

Specjalizacja: 

Snycerstwo  

Klasa IVb1 

Suchorska - Patyk 

Iwona 

Forma indywidualna z wykorzystaniem: 

komputera, dostępu do internetu, dziennika 

elektronicznego Librus, poczty elektronicznej, zapisu 

plików jpg. doc. pdf. na nośniku elektronicznym 

pendrive. 

Zdalna możliwość realizacji programu z 

wykorzystaniem: komputera, dostępu do 

internetu, dziennika elektronicznego Librus,  

poczty elektronicznej przesyłanej na służbowy 

adres nauczyciela na home.pl oraz ucznia (w celu 

przeglądu  i konsultacji plików jpg, doc, pdf.).  

W sytuacjach awaryjnych prywatny telefon  

komórkowy nauczyciela i ucznia (do przeglądu i 

konsultacji wiadomości sms, mms). 

Program Word lub OpenOffice do zapisu tekstu i 

wstawiania materiału fotograficznego jpg. oraz 

do zapisu efektów pracy ucznia nośnik 

elektroniczny pendrive. 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

1. Etap wykonawczy. Termin: 16.03. 2020 - 18.03.2020 

Temat: Wstępne wykańczanie powierzchni drewna wg indywidualnie uzgodnionego zakresu. 

Wykańczanie powierzchni drewna: wstępne barwienie, złocenie wybranych powierzchni, nakładanie lakieru podkładowego na wybrane powierzchnie. 

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy IV w II semestrze roku szkolnym 2019/20. 

2. Etap dokumentowania efekty własnej pracy. Termin: 25.03.2020 

Temat: Opracowanie w formie elektronicznej roboczej wersji sprawozdania z wykonania pracy dyplomowej.  

Opracowanie roboczej wersji sprawozdania z etapów wykonania zadania przy użyciu komputera i edytora tekstu. 

Zapis efektów pracy na nośniku elektronicznym pendrive.  

Przesłanie efektów własnej pracy na adres służbowy nauczyciela. 

Przegląd i korekta efektów pracy ucznia. 

Przesłanie sprawdzonego sprawozdania pocztą zwrotną na e-mail ucznia. 

do godziny 15 w dniu 24.03.  

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy IV w II semestrze roku szkolnym 2019/20. 

3. Etap dokumentowania efekty własnej pracy. Termin: 30.03.2020 - 1.04.2020 

Temat: Opracowanie w formie elektronicznej końcowej wersji sprawozdania z wykonania pracy dyplomowej.  

Opracowanie końcowej wersji sprawozdania z etapów wykonania zadania przy użyciu komputera, programu do tworzenia prezentacji i edytora tekstu. 

Zapis efektów pracy w formacie pdf.  na nośniku elektronicznym pendrive.  

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy IV w II semestrze roku szkolnym 2019/20. 

4. Etap dokumentowania efekty własnej pracy. Termin: 6.04.2020 - 8.04.2020 

Temat: Opracowanie w formie elektronicznej roboczej wersji prezentacji z wykonania pracy dyplomowej.  

Opracowanie prezentacji zapisanej w formacie pdf. przy użyciu komputera z wykorzystaniem dokumentacji efektów pracy wykonanej na zajęciach  

przy użyciu skanera i aparatu cyfrowego.  
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Zapis efektów pracy w formacie pdf. na nośniku elektronicznym pendrive 

Przesłanie pliku pdf. na adres służbowy nauczyciela w dniu 1.04.  

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy IV w II semestrze roku szkolnym 2019/2020. 

5. Etap dokumentowania efekty własnej pracy. 

Temat: Opracowanie w formie elektronicznej końcowej wersji prezentacji z wykonania pracy dyplomowej.  

Przegląd i korekta efektów pracy ucznia. 

Przesłanie sprawdzonej prezentacji pocztą zwrotną na e-mail ucznia. 

w dniu  6.04 

Opracowanie końcowej wersji prezentacji z wykonania pracy dyplomowej. 

Zapis efektów pracy  

w formacie pdf.  na nośniku elektronicznym pendrive.  

Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową , został zaplanowany do realizacji dla klasy IV w II semestrze roku szkolnym 2019/20 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

42. Rysunek  

i malarstwo klasa 

2b2 

Bartłomiej Otocki Konsultacja, korekta i ocena postępów pracy ucznia 

online na podstawie zdjęć, plików graficznych, 

przesłanego materiału teoretycznego i linków do 

stron internetowych  podanych przez nauczyciela.  

Microsoft Teams, Messenger, mailing, 

korzystanie ze stron internetowych,  

w sytuacjach awaryjnych Skype lub tel. do 

nauczyciela.  

Program do korekty prac uczniów: Photoshop 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Ćwiczenie 1 

Malarska kopia obrazu 

Wysłanie w mailu 5 obrazów znanych lub nieznanych twórców, z których po zaakceptowaniu przez nauczyciela uczniowie wykonają kopię.  

Tech. akrylowa, olejna do wyboru. Format nie mniejszy niż A3, maks. 50x70 cm. Podobrazie: tektura, gruby brystol albo płótno. Tektura i brystol 

uprzednio zagruntowane. Jeżeli oryginał ma inne proporcje niż np. format A3 to można kartkę/brystol dociąć. 

Termin realizacji: wtorek 24 marca 

 

Ćwiczenie 2 

Widok za oknem – obraz w dowolnej technice malarskiej.  Tech. akrylowa, olejna do wyboru. Format nie mniejszy niż A3, maks. 50x70 cm.  

Podobrazie: tektura, gruby brystol albo płótno. Tektura i brystol uprzednio zagruntowane. 

Termin realizacji: wtorek 30 marca 

 

Ćwiczenie 3 

Moja rodzina w czasie epidemii – szkice postaci członków rodziny. 

Format A4, technika ołówek, minimum 15 szt. 

Termin realizacji: wtorek 7 kwietnia 
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Ćwiczenie 4 

Obraz na bazie cyfrowego fotomontażu. Temat: Parodia dzieła sztuki 

Etap 1 - wysłanie w zipie 15 zdjęć, których fragmenty użyte będą do montażu.  

Etap 2 – wykonanie montażu 

Zasady wykonania montażu: 

Zaproponuj parodię wybranego przez siebie dzieła sztuki. Pamiętaj o tym, że: 

„Istotą parodii jest obraz dzieła, stylu, itp. o charakterze komicznym. Jednak niekoniecznie jest to typowy komizm wyrażany głośnym śmiechem; 

istniejące w parodii różne rodzaje humoru, ironii, wywoływać mogą śmiech bardziej subtelny. Parodię stosuje też wiele kabaretów. Parodia często 

skierowana jest przeciwko czemuś lub komuś.” (źródło: Wikipedia) 

Oczekiwane są polot i finezja, spora dawka poczucia humoru i pomysły inteligentniejsze niż domalowanie wąsów Monie Lizie. Montaż można 

wykonać poprzez wydrukowanie zdjęć, wycięcie nożyczkami i ułożenie/sklejenie. Następnie uczniowie robią zdjęcie (może być klika wariantów) i 

wysyłają mailem. 

Druga opcja - montaż zdjęć w programie typu Photoshop. 

Etap 3 – malowanie 

Po zatwierdzeniu projektu nauczyciel odsyła maila z uwagami dot. sposobu realizacji (format/technika) i  uczniowie zaczynają malować.  

Termin realizacji: wtorek 14 kwietnia 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

43. Rysunek  

i malarstwo klasa 

3b2 i 3b1 

Bartłomiej Otocki Konsultacja, korekta i ocena postępów pracy ucznia 

online na podstawie zdjęć, plików graficznych, 

przesłanego materiału teoretycznego i linków do 

stron internetowych  podanych przez nauczyciela.  

Microsoft Teams, Messenger, mailing, 

korzystanie ze stron internetowych,  

w sytuacjach awaryjnych Skype lub tel. do 

nauczyciela.  

Program do korekty prac uczniów: Photoshop 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

Ćwiczenie 1 

Obraz na bazie cyfrowego fotomontażu.  Tematyka: zaangażowana 

Etap 1 - wysłanie w zipie 15 zdjęć, których fragmenty użyte będą do montażu. Temat może być polityczny, społeczny, religijny. Żadnego estetyczno-

popowego chłamu, pełen konkret. 

Etap 2 – wykonanie montażu 

Zasady wykonania montażu: 

- tematyka zaangażowana (społecznie, politycznie) 

- unikanie dosłowności, to nie jest plakat i agitka 

- nie przeginanie z komplikacją – pamiętając, że potem trzeba to namalować 

- ostatecznym celem jest ciekawy, tajemniczy, intrygujący obraz. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ironia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabaret
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Montaż można wykonać poprzez wydrukowanie zdjęć, wycięcie nożyczkami i ułożenie/sklejenie. Następnie uczniowie robią zdjęcie (może być klika 

wariantów) i wysyłają mailem. 

Druga opcja - montaż zdjęć w programie typu Photoshop.  

Etap 3 – malowanie 

Po zatwierdzeniu projektu nauczyciel odsyła maila z uwagami dot. sposobu realizacji (format/technika) i  uczniowie zaczynają malować.  

Tech. akrylowa, olejna do wyboru. Format nie mniejszy niż A3, maks. 50x70 cm. Podobrazie: tektura, gruby brystol albo płótno. Tektura i brystol 

uprzednio zagruntowane. 

Termin realizacji: wtorek 24 marca 

 

Ćwiczenie 2 

Figury niemożliwe 

Uczniowie wykonują obraz – pejzaż, w którym ma znaleźć się dowolna forma architektoniczna – budynek, most, wiadukt etc., na bazie figur 

niemożliwych, – przedstawień trójwymiarowych figur na płaszczyźnie, które są sprzeczne w swojej przestrzenności, tzn. nie jest możliwe, aby 

skonstruować ich trójwymiarowe odpowiedniki. 

Tech. akrylowa. Format nie mniejszy niż A3, maks. 50x70 cm. Podobrazie: tektura, gruby brystol albo płótno. Tektura i brystol uprzednio 

zagruntowane. 

Termin realizacji: wtorek 30 marca 

 

Ćwiczenie 3 

Odrażający, zły, brzydki. 

W dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej uczniowie wykonają dzieło możliwie najbardziej odpychające, budzące wstręt. Negatywne emocje  

u odbiorcy może budzić zarówno tematyka jak i forma pracy. Kontrowersje dozwolone.  

Format nie mniejszy niż A3, maks. 50x70 cm. Podobrazie: papier, tektura, gruby brystol albo płótno. 

Obrazy muszą mieć przedstawiającą treść, abstrakcja jest wykluczona. 

Termin realizacji: wtorek 7 kwietnia 

 

Ćwiczenie 4 

Storyboard 

Wykonanie storyboardu według wskazanego fragmentu scenariusza filmowego. Uczeń sam określa format i technikę, proporcje ekranu i stopień 

szczegółowości, rodzaje kadrowania. Musi pamiętać o czytelności narracji, zawarciu minimum niezbędnych informacji o oświetleniu, rekwizytach i 

kostiumach. Technika: rysunek na kilku kartkach A4 

Termin realizacji: wtorek 14 kwietnia 

 

LP PRZEDMIOT 

NAZWISKO I 

IMIĘ 

NAUCZYCIELA 

FORMA PRACY ZDALNEJ 

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE   

I INFORMATYCZNE ( w tym programy, 

aplikacje, portale kierunkowe, sieci 

społecznościowe) 

44. Projektowanie 

graficzne klasa Ia1 

Ib1 

Jolanta Podwalska 1. Opracowanie przez uczniów wskazanych 

tematów w formie referatów. 

1.Librus i służbowy adres na home.pl – do 

komunikacji z uczniami i wymiany plików. W 
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Termin:  

16.03 – 30.03.2020 
 

 
 

2. Prace plastyczne na wskazany temat. 

 

Termin:  

6.04 – 20.04.2020 

sytuacjach nadzwyczajnych prywatny telefon 

nauczyciela i ucznia. 

Program Word lub OpenOffice do zapisu tekstu i 

wstawiania materiału ilustracyjnego. 

Tematyczne strony internetowe. 

2. Librus i służbowy adres na home.pl – do 

komunikacji z uczniami i wymiany plików. W 

sytuacjach nadzwyczajnych prywatny telefon 

nauczyciela i ucznia. Aparat telefoniczny w 

prywatnym telefonie ucznia lub skaner będący w 

jego posiadaniu. 

Ewentualnie dla chętnych legalne programy 

graficzne (w tym darmowe takie jak: Gimp, 

Krita, Medi Bang Paint itp.) oraz prywatne 

tablety graficzne. 

 

 

 

Projektowanie 

graficzne klasa 

IIIa1 

Jolanta Podwalska 1. Opracowanie przez uczniów wskazanych 

tematów w formie prezentacji. 

Termin:  

18.03 – 15.04.2020 

1. Librus i służbowy adres na home.pl – do 

komunikacji z uczniami i wymiany plików. W 

sytuacjach nadzwyczajnych prywatny telefon 

nauczyciela i ucznia. 

Program Word lub OpenOffice do zapisu i 

redakcji tekstu. Programy do prezentacji: Power 

Point lub Impress. Programy do tworzenia i 

odczytu plików pdf. 

Tematyczne strony internetowe. 

Projektowanie 

graficzne klasa 

IVa1 

Jolanta Podwalska Realizacja pracy dyplomowej cd. 

 

Termin:  

18.03 – 8.04.2020 

Librus i służbowy adres na home.pl – do 

komunikacji z uczniami i wymiany plików. W 

sytuacjach nadzwyczajnych prywatny telefon 

nauczyciela i ucznia. 

Program Word lub OpenOffice do zapisu i 

redakcji tekstu. Programy do prezentacji: Power 

Point lub Impress. Programy do tworzenia i 

odczytu plików pdf. 

Aparat telefoniczny w prywatnym telefonie 

ucznia lub skaner będący w jego posiadaniu. 

Legalne programy graficzne (triale Corela i 

Photoshopa),  darmowe - takie jak: Gimp, Krita, 

Medi Bang Paint itp.) oraz prywatne tablety 



33 
 

graficzne, jeśli praca dyplomowa była związana z 

malarstwem cyfrowym. 

Tematyczne strony internetowe. 

PLAN PRACY (zapewniający realizację podstawy programowej) 

 

Kl I 

1. Realizacja tematów dotyczących zagadnień z historii projektowania graficznego.  

Tematy zostały rozesłane uczniom do indywidualnego opracowania w formie referatu. Do tekstu mają dołączyć materiał ilustracyjny, który należy 

podpisać. Na zakończenie trzeba wskazać, z jakich źródeł się korzystało. Temat jest bezpośrednio związany z podstawą programową i został 

uwzględniony w planie pracy dla klasy I w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Kompozycja statyczna, kompozycja dynamiczna. 

Wykonanie przez uczniów 2 prac plastycznych: kompozycji statycznej i kompozycji dynamicznej powiązanych tematycznie np.: ogród, miasto, 

praca,, ptaki. 

Prace wykonane na papierze w dowolnej technice plastycznej, format A4, należy zeskanować lub zrobić zdjęcie aparatem fotograficznym w telefonie 

i przysłać jako pliki jpg na służbowy adres e-mail nauczyciela. 

Dopuszcza się możliwość pracy na posiadanym tablecie graficznym i posiadanym prywatnie legalnym  oprogramowaniu. Tu także obowiązuje 

przesyłanie plików jako jpg. 

Temat wynika z podstawy programowej i został uwzględniony w planie pracy dla klasy I w roku szkolnym 2019/2020. 

Kl.III. 

1. Realizacja tematów dotyczących zagadnień z  projektowania graficznego.  

Tematy zostały rozesłane uczniom do indywidualnego opracowania w formie prezentacji. Do tekstu mają dołączyć materiał ilustracyjny, który należy 

podpisać. Na zakończenie trzeba wskazać, z jakich źródeł się korzystało. Temat wynika z podstawy programowej i został uwzględniony w planie 

pracy dla klasy III w roku szkolnym 2019/2020. Stanowi nieodzowną część przygotowania do pracy dyplomowej, której jedną z części jest 

umiejętność tworzenia prezentacji. 

Kl.IV. 

Końcowy etap realizacji pracy dyplomowej: 

1. Projektowanie i poprawki po korekcie plansz dyplomowych. 

2. Uzupełnienie dokumentacji projektowej i realizacyjnej w prezentacji dyplomowej. 

3. Sprawozdanie z projektowania i realizacji pracy dyplomowej. 

4. Zapis pracy dyplomowej w wersji do druku. 

 

 


