
Zasady oceniania z przedmiotu edukacja filmowa w Liceum 

Ogólnokształcącym nr X im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA 
Rodzaje aktywności ucznia polegające ocenianiu: 

- wypowiedzi ustne, zarówno jako odpowiedzi na pytania, jak i jako głosy w 
toczonych na lekcjach dyskusjach, 

- prace pisemne w formie zadanych analiz krytycznych filmów i innych dzieł 

audiowizualnych, 

- prace domowe, 

- prezentacje w klasie (projekty, realizacje filmowe), 

- aktywność, zainteresowanie, zaangażowanie w proces nauki (samodzielne 

przygotowanie materiałów do lekcji), 

- praca z materiałem dodatkowym - omawianie dzieła sztuki, 

- własne zainteresowania kulturalne ucznia oraz umiejętność ich 
kompetentnej prezentacji. 

Sposoby sprawdzania postępów ucznia: 

- odpowiedzi ustne, 

- kartkówki (najwyżej z trzech ostatnich lekcji), 

- prace pisemne w formie zadanych analiz, recenzji itp., 

- sprawdziany umiejętności (obsługa sprzętu, znajomość programów), 

- aktywność na lekcji - wypowiedzi ucznia podczas dyskusji (oceniana w 

postaci plusów, za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą ), 

- praca w grupie, 

- długoterminowe prace projektowe – filmy krótkometrażowe. 

- prace domowe o różnym charakterze oceniane wyrywkowo, 

- formy pracy twórczej w domu (wypowiedzi analityczne przygotowane w 

domu i wygłaszane na lekcji lub sprawdzane przez nauczyciela), 



- udział ucznia w konkursach i olimpiadach artystycznych (zdobycie jednego 
z pierwszych 

miejsc lub przejście do następnego etapu równe jest ocenie celującej, za sam 
udział w jednej z tych form uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą), 

- aktywny udział ucznia w życiu kulturalnym szkoły i miasta. 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej, pisemnej, zadania realizacyjnego: 

Kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen: 

a) niedostateczny 

uczeń: 

- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i 
umiejętności określonych programem nauczania edukacji filmowej w danej 

klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z 
tego przedmiotu (klasa z rozszerzeniem), - nie jest w stanie nawet przy 

pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności, 

- opuszcza zajęcia lekcyjne, 

- nie pracuje w zespole, 

- negatywnie wpływa na pracę w grupie. 

b) dopuszczający 

uczeń : 

- odpowiada na proste pytania dotyczące historii kultury współczesnych 
zjawisk współczesnych w kulturze (w zakresie sztuk audiowizualnych), 

- rozpoznaje okresy w dziejach filmu i zachodzące w nich zmiany, 

- wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania dzieł 
audiowizualnych, 

- w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne. 

c) dostateczny 

uczeń : 

- wykazuje znajomość i zrozumienie istotnych aspektów filmowej kultury w 
historii Polski i świata w zakresie programu nauczania, 



- wykorzystuje wiedzę w celu opisania zjawisk audiowizualnych, 

- próbuje wybierać i łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł, 

- konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne, wewnętrznie uporządkowane, z 

właściwym użyciem pojęć z dziedziny historii filmu i kultury,  

- poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski 

d) dobry 

uczeń : 

- wykazuje ogólną wiedzę w ramach programu nauczania, w zakresie 

niektórych zagadnień prezentuje wiedzę szczegółową i zrozumienie 
poruszonych problemów, 

- używa swej wiedzy do opisu zjawisk kulturowych ze szczególnym 

uwzględnieniem filmu, 

- podejmuje próby samodzielnych dociekań, wymagających nieznacznej 
korekty, 

- stosuje w praktyce zasady sprawnego komunikowania się 

- uczeń w pełni przedstawia temat, 

- wykazuje się poprawnością merytoryczną. 

e) bardzo dobry 

uczeń : 

- wykazuje wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie programu nauczania, 
wybiera, porządkuje i rozwija informacje w celu skonstruowania dobrze 
ułożonej wypowiedzi, z wykorzystaniem pojęć kulturowych, 

- podejmuje samodzielne dociekania, ujawnia kreatywność i pomysłowość w 

prezentacji zjawisk, 

- uczeń wyczerpująco przedstawia temat, 

- wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń, 

- swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji 
zagadnień,  

- wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk 
audiowizualnych. 



 

f) celujący 

uczeń : 

- wykazuje wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie programu nauczania, 

- jest w swoich dociekaniach samodzielny i niezależny, 

- wykona zadania wykraczające poza obowiązującymi w procesie nauczania . 

Na ocenę celującą z przedmiotu wpływa twórcza aktywność - udział w 
dyskusjach i konkursach, zaangażowanie w ćwiczeniach lekcyjnych, udział w 

pokazach filmowych i projekcjach audiowizualnych, uczestnictwo w życiu 
kulturalnym szkoły i miasta, postępy w zdobywaniu umiejętności 

artystycznych związanych z przedmiotem wykorzystywane na forum (np. 
podczas stosownych uroczystości) lub przynoszące chlubę naszej 

szkole. Sam jest animatorem takich działań przez okres całego roku 
szkolnego.  

Przy ocenianiu prac długoterminowych brane są pod uwagę: 

- ujęcie tematu i sposób realizacji, 

- poprawność językowa, 

- estetyka wykonania, 

- poziom pracy, 

- samodzielność pracy, 

- poprawność merytoryczna, 

- pomysłowość i inwencja twórcza, 

- forma prezentacji. 

W pracy w grupie oceniane są: 

- komunikacja,  

- styl pracy grupy, 

- prezentacja,  

- poprawność merytoryczna. 

Uczniów aktywnych, zaangażowanych oceniam plusem, lider otrzymuje 

ocenę bdb. 

 

Uzasadnianie ocen: 



Realizacja filmowa, zadania realizacyjne są prezentowane, a następnie 

omówione przez nauczyciela na zajęciach lekcyjnych wraz z uzasadnieniem 

zdobytych punktów za następujące obszary: 

- pomysł scenariuszowy; 

- warsztat operatorski; 

- montaż materiału. 

Ocena wynika z ilości zdobytych przez ucznia punktów w stosunku do 

maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia.  

Sprawdzian pisemny  zawiera  uzasadnienie w formie podania liczby 

punktów uzyskanych przez ucznia w stosunku do maksymalnej liczby 

punktów możliwych do zdobycia. 

Każdy sprawdzian pisemny jest omówiony na zajęciach lekcyjnych, wskazane 

są najczęściej popełniane błędy, przeprowadzona analiza wykonania zadań.  

Oceny za pozostałe formy aktywności uczniowskiej nauczyciel uzasadnia w 

formie ustnej w postaci krótkiej recenzji. 

 

Tryb i warunki poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. 

 

Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną jest 

zobowiązany do jej jednorazowego poprawiania, po uzgodnieniu z 

nauczycielem warunków i terminu poprawy. 

 
Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej: 

 
Przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące 

zasady: ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej 
ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane 

(w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z realizacji filmowych o 
charakterze samodzielnym, sprawdzianów, zadań realizacyjnych w zespole. 

 

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Ocenianie uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi odbywa się 

zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej i wytycznymi 

zawartymi w Katalogu form pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

udzielanej w formie bieżącej pracy z uczniem. 


