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ZajCcia teatralno- filmowe 
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBBDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH VRÓDROCZNYCH 

I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

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

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

DOBR= 
to, co na ocenC dostateczn> , 
a takceŚ 

BARDZO DOBR= 
to, co na ocenC dobr> , 
a takceŚ 

- zna pocz>tki kina i jego twórcówś 
- zna rolC i zadania recyseraś 
- zna podstawowe pojCcia z zakresu 
filmu; 
- zna zawody zwi>zane z produkcj> 
dzieła filmowegoś 
- wymienia podstawowe gatunki 
filmowe; 
- wymienia rodzaje planów 
filmowych; 
- wymienia konieczne umiejCtnoWci 
w pracy aktora; 
-  korzysta z rócnych aródeł i 
tekstów kultury dotycz>cych 
wiedzy o filmie; 

- współpracuj>c z zespołem, 
przestrzega ustalonych zasad 

(punktualnoWci, pełnej frekwencji, 
samodyscypliny, 

odpowiedzialnoWci za zespół, 
koniecznoWci podporz>dkowania siC 
zaleceniom nauczyciela 

prowadz>cego zajCcia)ś 
- wykonuje z pomoc> nauczyciela 
zaproponowane ćwiczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dostrzega i omawia zmiany 

zachodz>ce w filmie na przestrzeni 
wiekówś 
- rozumie i stosuje podstawowe 

pojCcia z zakresu sztuki filmowejś  
- omawia podstawowe cechy kina 

niemego; 

- wymienia podstawowe gatunki 

filmowe i potrafi wskazać ich 
cechy; 

- omawia cechy rócnych planów 
filmowych;   

- rozwija zainteresowanie filmem 

poprzez uczestnictwo w cyciu 
kulturalnym, kontakt ze sztuk>, 
maj>c poczucie zwi>zku z tradycj> 
narodow> i europejskim 
dziedzictwem kultury; 

- wymienia cechy udanej adaptacji 

filmowej; 

- korzysta z rócnych aródeł i 
tekstów kultury dotycz>cych 
wiedzy o filmie; 

- przy pomocy nauczyciela 

dokonuje analizy dzieła filmowegoś 
- przełamuje bariery w wyracaniu 
własnych odczuć zwi>zanych z 
odbiorem dzieła filmowegoś 
- podejmuje samodzieln> próbC 
wykonania ćwiczeM wskazanych  
przez nauczyciela.  

- poznaje wybrane dzieła klasyki 
filmowej i współczesnych 
twórcówś 
- posiada wiedzC dotycz>c> budowy 
dzieła filmowegoś  
- rozumie i omawia pojCcie fikcji, 
rolC muzyki, dostrzega malarskoWć 
w filmie; 

- dostrzega powi>zanie obrazu 
filmowego ze Wwiatem wartoWci i 
wypowiada siC na ten tematś 
- potrafi analizować tematykC 
filmu, zachowania bohaterów, ich 
motywacje i wybory; 

- potrafi omówić pracC filmowców, 
realizatora wizji; 

- zna warsztat pracy aktora i potrafi 

o nim opowiadaćś 
- rozwija zainteresowania 

wybitnymi dziełami kina polskiego 
i Wwiatowegoś 
-  rozwija twórcze myWlenie, potrafi 
krytycznie spojrzeć na ogl>dane 
dziełoś 
- rozpoznaje aluzjC literack>, 
motywy, symbole kulturowe w 
adaptacjach filmowych; 
- dokonuje oceny wybranej 
adaptacji filmowej; 

- potrafi objaWnić metaforykC dzieła 
filmowego; 

- dostrzega podobieMstwa i rócnice 
w przekazie literackim i filmowym 

i potrafi je interpretowaćś 
- wykonuje samodzielnie wskazane 
przez nauczyciela ćwiczenia i 
zadania; 

-wzmacnia poczucie własnej 
wartoWci, przezwyciCcaj>c 
nieWmiałoWć. 

- rozpoznaje i analizuje animacje 

komputerowe, tricki filmowe, 

efekty specjalne, technikC montacuś  
- dokonuje montacu obrazu przy 
pomocy zdjCć w ci>g zdarzeM 
tworz>cych historyjkCś 
- wyraca własne opinie i dyskutuje 
ze zdaniem innych uczniówś 
- dokonuje wyboru repertuaru 

filmowego, dokonuje oceny jego 

trudnoWci, wartoWci i atrakcyjnoWciś 
- samodzielnie dokonuje analizy 

dzieła filmowegoś 
- odczytuje sensy metaforyczne 

analizowanych dziełś 
- potrafi redagować wybrane formy 
wypowiedzi pisemnych na temat 

ogl>danych dziełś    
- wyraca własn> opiniC na temat 

dzieła filmowego, formułuje 
wnioski, hipotezy, odwołuj>c siC do 
własnej wiedzy i doWwiadczenia i 
szukaj>c odpowiedzi na pytania 
pomocne w interpretacji; 

- 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). 
 

    

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. 
 


