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Przedmiotowy system oceniania z zajęć teatralnych 
w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu 

      Oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:  

1. Rozwijanie podstawowej wiedzy teatralnej i literackiej  
2. Rozwijanie umiejętności empatii i argumentowania własnego zdania  
3. Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych tekstów  
4. Rozbudzanie twórczej postawy wobec świata  
5. Poznanie wybranych zagadnień z teorii literatury i sztuki aktorskiej  
6. Rozwijanie umiejętności adaptacji tekstu na potrzeby sceny  
7. Uczestnictwo w etiudach, scenkach, przedstawieniach  
8. Świadome posługiwanie się nie tylko podstawową terminologią teatralną  
9. Praca nad udoskonalaniem dykcji  
10. Aktywność, kreatywność , indywidualizm na lekcjach  
11. Uczestnictwo w zajęciach odbywających się poza szkołą – wyjścia do teatru, warsztaty 
aktorskie.  
     

       Ocena wyników nauczania w zajęciach artystycznych / teatralnych/ jest szczególna ze 
względu na duże różnice uzdolnień uczniów. Uwzględniać należy realne osiągnięcia ucznia 
oraz jego postawę wobec stawianych zadań i pracę wkładaną w ich wykonanie.  

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu  

2. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.  

3.Zapis w dzienniku dokumentuje pracę ucznia w ciągu całego semestru  

4. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w semestrze. Nieprzygotowania   
należy zgłaszać na początku lekcji.  

5. Uczeń ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej. 

                              Wszystkie oceny z zajęć teatralnych mają wagę 1  
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Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji lub na rzecz 
danego projektu 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, 
materiały 
edukacyjne 

 wymienia nazwy form teatralnych – potrafi je scharakteryzować 

 dokonuje analizy tekstów literackich i form scenicznych 

 posługuje się terminologią z zakresu wiedzy o teatrze  

 sprawnie i ciekawie dokonuje analizy tekstów literackich i utworów scenicznych 
oraz bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski 

 projektuje i realizuje działania artystyczne 

 starannie wykonuje ćwiczenia oraz zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych 
rozwiązań 

 efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z tematem i zadaniem 

 bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, wydarzeniach 
kulturalnych, 

 jest pomysłodawcą i koordynatorem zadań w zespole, w sposób sprawny i 
oryginalny 
wywiązuje się z przydzielonych mu zadań 

 szanuje pracę innych, ich godność, odnosi się kulturalnie do reszty zespołu oraz 
prowadzącego 

 
Ocena dobra 
Uczeń: 

 wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania i rozwoju 
osobistego 

 jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne 

 posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie 
się uczy 

 wymienia nazwy form teatralnych – potrafi je krótko scharakteryzować, 
dokonuje częściowej analizy tekstów literackich i form scenicznych 

 posługuje się podstawową terminologią z zakresu wiedzy o teatrze  

 starannie, estetycznie zgodnie z określonym tematem wykonuje 
ćwiczenia oraz realizacje literackie i teatralne 

 posiada zdolność analizy i syntezy utworu scenicznego 

 odrabia dobrze prace domowe 

 w sposób właściwy, choć nie wyczerpujący, angażuje się w pracę 
zespołu w zakresie 

 powierzonych mu zadań 

 czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły 

 odnosi się z szacunkiem do pracy reszty zespołu , jego pracy i 
prowadzącego 
 

Ocena dostateczna 



3 
 

Uczeń: 

 z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały 
edukacyjne 

 wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji 

 wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest 
podstawowy z zakresu wiedzy o teatrze  

 potrafi wymienić część form teatralnych, dokonuje fragmentarycznej 
analizy tekstów literackich 

 posiada niepełną wiedzę na temat pojęć związanych z teatrem i 
dramatem 

 posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i 
w planowanie 

 oraz projektowanie działań 

 zna tylko niektóre określenia teatralne i sceniczne oraz rzadko ich 
używa w wypowiedzi słownej i pisemnej 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania lekcyjne 

 odrabia prace domowe, choć nie zawsze popraw 

 rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy, szkoły  

 nie zawsze dba o estetykę, oryginalność wykonanych prac oraz ich 
zgodność z zadanym tematem 

 słabo angażuje się w działanie w zespole 

  wykazuje szacunek dla pracy reszty zespołu i prowadzącego 
 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 

 jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych 
materiałów 

 edukacyjnych 

 wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach 

 wykazuje się małą chęcią zdobywania wiedzy i posiada fragmentaryczną 
wiedzę z 

 z zakresu wiedzy o teatrze  

 nie angażuje się w sposób odpowiedni w projekt artystyczny – nie 
uczestniczy w pracy zespołu oraz realizację przydzielonych zadań 

 ćwiczenia, realizacje sceniczne, zadania i polecenia nauczyciela 
wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie 

 wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy 

 często nie odrabia prac domowych 

 zdarza mu się brak szacunku dla pracy innych i prowadzącego 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 jest często nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie 
wykazuje zupełnie postawy twórczej w działaniu na zajęciach 

 jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych 
materiałów edukacyjnych 
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 nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych 
wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o teatrze  

 nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń, prac w grupach i zadań 
teatralnych 

 nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy. 
 
Ocena celująca 

Uczeń: 
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

 wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania na lekcjach i 
na rzecz projektów artystycznych 

 jest zawsze przygotowany – posiada materiały potrzebne do realizacji zajęć –
wymagane oraz nadprogramowe 

 swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową 

 jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny  

 pracę koncepcyjną, ćwiczenia i zadania lekcyjne oraz projekty wykonuje 
zgodnie z tematem, a jego rozwiązania są ciekawe i oryginalne 

 celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych oraz 
wiedzy o teatrze do własnej ekspresji teatralnej 

 jest osobą inspirującą własnymi pomysłami zespół w zakresie którego pracuje 

 bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych odnosząc sukcesy 

 godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym i poza nim 


