
Zespół Szkół im┻ Jarosława Iwaszkiewicza  w Sochaczewie 

 
ZajCcia teatralno- filmowe 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH VRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

Przedmiot uzupełniaj>cy: zajCcia teatralno-filmowe. W klasie II uczeM wykonuje nastCpuj>ce zadania na ocenCŚ 

DOPUSZCZAJ=C= DOSTATECZN= 
to, co na ocenC dopuszczaj>c> , a takce: 

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , a takce: 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , a takce: 

- omawia genezC teatruś 
- zna rolC i zadania recysera, kostiumografa,  
aktora, choreografa,  scenografa, inspicjenta, 
charakteryzatora, suflera; 
- zna pomieszczenia teatralne niezbCdne do 
funkcjonowania tej instytucji; 
- zna i omawia proces powstawania 
spektaklu 
- wskazuje rócnice miCdzy teatrem 
instytucjonalnym a teatrem niezalecnymś 
- wymienia konieczne umiejCtnoWci w pracy 
aktora; 
-  korzysta z rócnych aródeł i tekstów kultury 
dotycz>cych wiedzy o teatrześ 
- współpracuj>c z zespołem, przestrzega 
ustalonych zasad (punktualnoWci, pełnej 
frekwencji, samodyscypliny, 

odpowiedzialnoWci za zespół, koniecznoWci 
podporz>dkowania siC zaleceniom 
nauczyciela prowadz>cego zajCcia)ś 
-zna niewłaWciwe zachowania sceniczneś 
- wykonuje z pomoc> nauczyciela 
zaproponowane ćwiczeniaś 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dostrzega i omawia zmiany zachodz>ce w 
teatrze na przestrzeni wiekówś 
- rozumie i stosuje podstawowe pojCcia z zakresu 
sztuki teatralnej;  

- omawia rolC pomieszczeM teatralnych, które nie 
s> w centrum uwagi widzaś 
- wymienia znane teatry niezalecneś 
- wymienia znane festiwale teatralne;   

- rozwija zainteresowanie teatrem poprzez 

uczestnictwo w cyciu kulturalnym, kontakt ze 

 sztuk> dramatyczn> (teatrem, dramatem), maj>c 
poczucie zwi>zku z tradycj> narodow> i 
europejskim dziedzictwem kultury; 

-  korzysta z rócnych aródeł i tekstów kultury 
dotycz>cych wiedzy o teatrze, stosuje tC wiedzC, 
rozwijaj>c własn> osobowoWć twórcz>ś 
- przygotowuje kostiumy, rekwizyty, 

scenografiC, plakaty, zaproszenia potrzebne do 
spektaklu; 

- uczestniczy w przygotowywaniu oprawy 

muzycznej i efektów dawiCkowych do spektakluś 
-podejmuje samodzieln> próbC wykonania 
ćwiczeM wskazanych  przez nauczycielaś   

- zna i wykorzystuje umiejCtnoWci aktorskie, 
recyserskie, scenograficzneś 
- posiada niezbCdne umiejCtnoWci aktorskie 

(skupienie, obserwacjC, słuchanie, wyobraaniC, 
przywoływanie emocji, interpretacjC tekstu, ruch 
sceniczny, budowanie charakteru postaci);  

- potrafi posługiwać siC technikami dramyś 
- kontroluje ekspresjC ciała, ma WwiadomoWć 
własnych gestów, ruchów, mimikiś 
- opanował podstawy efektywnego mówieniaś 
- przejawia umiejCtnoWci improwizacyjne i 
recytatorskie (dykcja, tempo, siła i ton głosu, 
poprawne akcentowanie); 

- Wwiadomie ucywa gestów i mimikiś 
-wykonuje interpretacje głosowe rócnych 
tekstówś 
-  dokonuje analizy tekstu literackiego; 
- rozpoznaje sens symboliki teatralnej; 

- umiejCtnie interpretuje poezjC, czyta ze 
zrozumieniem; 
- wykonuje samodzielnie wskazane przez 
nauczyciela ćwiczenia i zadaniaś 
-wzmacnia poczucie własnej wartoWci, 
przezwyciCcaj>c nieWmiałoWćś 
 
 
 
 
 

- stosuje rócne rodzaje aktywnoWci teatralnejŚ improwizacje, 
gry i etiudy dramatyczne, recytacje indywidualne i zbiorowe, 

czytanie z podziałem na role, inscenizowanie wybranych scen 
z powieWci, nowel, balladś 
- pracuje przy tworzeniu scenariuszy przedstawieM teatralnych. 
- rozwija umiejCtnoWć wygłaszania tekstów z pamiCci, a takce 
ćwiczenia poprawnej artykulacji i interpretacji głosowejś 
- dokonuje wyboru repertuaru, dokonuje oceny jego trudnoWci, 
wartoWci i atrakcyjnoWciś 
- dokonuje analizy dzieła teatralnegoś 
- odczytuje sensy metaforyczne analizowanych dziełś 
- interpretuje wykonywane utwory zgodnie z ich stylem i 

przeznaczeniem;   - wyraca własn> opiniC na temat dzieła 
teatralnego, formułuje wnioski, hipotezy, odwołuj>c siC do 
własnej wiedzy i doWwiadczenia i szukaj>c odpowiedzi na 
pytania pomocne w interpretacji (jakie elementy sceniczne 

składaj> siC na Wwiat przedstawiony w spektaklu, jakie 
tworzywa teatralne s> najwacniejsze i jaki jest ich wpływ na 
kształt przedstawienia, jaki wpływ ma ekspresja aktorów na 
tworzenie postaci, jak wygl>da budowanie roli „od wewn>trz” 
i „od zewn>trz”, jaki ukryty, symboliczny sens ma ogl>dane 
przedstawienie); 

- samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia wymagaj>ce 
kreatywnoWciś 
- zdobywa wracliwoWć estetyczn>, wyraca własne s>dy, opinie, 
przecycia, emocjeś 
- przyjmuje postawC krytyczn> wobec dzieła sztuki (potrafi 
wskazać jego mocne i słabe strony)ś 

 
Ocena celuj>ca- uczeM opanował zakres wiadomoWci i umiejCtnoWci przewidzianych programem, a poza tym: wykazał siC zdobyt> wiedz> i umiejCtnoWciami, uczestniczył 
w konkursach przedmiotowych, twórczo posługiwał siC zdobyt> wiedz>, czynnie uczestniczył w artystycznym cyciu szkoły. 
 


