
Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu edukacja medialna  

Głównym celem edukacji medialnej jest wykształcenie samodzielnie myślącego, 

świadomego i krytycznego odbiorcy tekstów kultury i innych komunikatów 

przekazywanych za pośrednictwem współczesnych mediów. Ma przygotować 

uczniów do krytycznej oceny komunikatów, a także odbierania komunikatów 

pisanych i mówionych, w tym nadawanych za pomocą środków audiowizualnych, 

rozróżniania informacji przekazanych werbalnie oraz zawartych w dźwięku i obrazie. 

Ważne jest też wprowadzenie wiedzy z zakresu mediów – prawa autorskiego i 

możliwości wykorzystania źródeł „legalnej kultury” oraz materiałów na licencji creative 

commons. Dodatkowe umiejętności, jakie będą kształcone w ramach tego 

przedmiotu, to umiejętność wykorzystania „nowych mediów” i Internetu dla 

samodzielnych twórczych realizacji oraz bezpieczne korzystanie z technik 

multimedialnych i programów komputerowych. Zajęcia przygotować mają także 

młodzież do rozróżniania gatunków medialnych, w tym gatunków publicystycznych 

prasowych, radiowych i telewizyjnych. Zachęcić uczniów do samokształcenia z 

samodzielnym poszukiwaniem źródeł, w tym także z wykorzystaniem publikacji 

elektronicznych. W związku z tym w celu sprawdzenia osiągnięć ucznia stosowane 

będą zróżnicowane formy oceniania: 

  referat (R, 0,6), 

  prezentacja multimedialna (PM, 0,7)  

 wypowiedź argumentacyjna, dyskusja, debata (WA, 1,)  

 projekt (np. tworzenie scenariusza), (PJ, 0,8),  

 praca na lekcji, praca w grupach (PL, 0,6),  

 pisemny sprawdzian wiadomości (S, 1),  

 dłuższa wypowiedź pisemna, np. recenzja, tworzenie własnego tekstu w oparciu o 

techniki filmowe, wywiad, sondę, etiudę (W, 1),  

 aktywność (A, 0,8),  

 zadanie domowe (ZD, 0,5),  

 udział w konkursach (KO, 0,6 -1). 

 Formy oceniania dostosowane zostaną do specyfiki grupy i realizowanych 

zagadnień programowych.  

Przewidywane osiągnięcia ucznia to: 

  umiejętność świadomego, celowego i bezpiecznego korzystania z mediów,  

 analiza i interpretacja tekstu kultury wysokiej i popularnej zamieszczonego w 

mediach,  

 tworzenie tekstów własnych i publikacja ich w mediach. 

 Ze względu na swe zaangażowanie, wiedzę i umiejętności uczeń otrzymuje:  



ocenę celujący - jeśli wykazuje się pełną znajomością faktografii i terminologii 

przedmiotu, zna wszystkie przykłady analizowane na zajęciach, samodzielnie je 

interpretuje, ocenia i uzasadnia, co wyraźnie wykracza poza treści nauczania 

(wykorzystanie źródeł, indywidualne ćwiczenia), uczestniczy i osiąga sukcesy w 

szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych;  

ocenę bardzo dobry – jeśli wykazuje się znajomością podstawowych i 

rozszerzających treści programowych, potrafi samodzielnie poszukiwać informacji na 

temat mediów i potrafi je analizować, umiejętnie stosuje posiadaną wiedzę w 

wypowiedziach i działaniach praktycznych (tworzenie własnych tekstów medialnych i 

recenzji filmowych), kieruje pracą zespołu (grupy) uczniów, bierze udział w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jest aktywny na lekcjach, korzysta z 

różnych źródeł informacji; 

 ocenę dobry – jeśli zna i rozumie podstawowe i rozszerzające treści programowe, 

potrafi odtwórczo zastosować posiadaną wiedzę w sytuacjach problemowych, 

formułuje wnioski, samodzielnie poszukuje informacji, uczestniczy w pracy grupy, 

dobrowolnie podejmuje się stawianych przed nim zadań, wiedzę czerpie z materiałów 

źródłowych; 

 ocenę dostateczny –.jeśli wykazuje się znajomością podstawowych wiadomości 

programowych, jednak zapamiętywanie dominuje nad ich rozumieniem, umiejętności 

stosuje w sytuacjach typowych, próbuje samodzielnie wyciągać wnioski z dyskusji, 

dokonać selekcji informacji, uczestniczy w pracy grupy, posługuje się przeciętnym 

językiem i niewielkim zasobem słów, wiedzę czerpie głównie z notatek z lekcji; 

 ocenę dopuszczający – jeśli w wiadomościach ucznia w stosunku do materiału 

przewidzianego w programie nauczania występują wyraźne luki, błędy i 

niedociągnięcia, zapamiętał elementarne wiadomości, jednak potrafi odpowiedzieć 

na proste pytania, korzystając z nieskomplikowanych źródeł informacji, przy pomocy 

nauczyciela potrafi je zastosować w sytuacji typowej, podejmuje próby współpracy 

przy zadaniach zespołowych; 

ocenę niedostateczny - jeśli uczeń nie opanował podstawowego materiału 

rzeczowego i terminologii z zakresu wiedzy o mediach, w sposób błędny i niedojrzały 

formułuje oceny i wysnuwa wnioski, popełnia poważne błędy merytoryczne, nie 

wykonuje zadań praktycznych, jego język jest niekomunikatywny.  

Ocenianie będzie jawne i krótko uzasadnione ustnie. Oceny punktowe przelicza się 

na ocenę szkolną: 

  100% i powyżej ogólnej liczby punktów – celujący  

 90- 99% ogólnej liczby punktów – bardzo dobry 

  70-89 % ogólnej liczby punktów – dobry 

  50-69 % ogólnej liczby punktów – dostateczny  

 30-49 % ogólnej liczby punktów – dopuszczający  

 29% i mniej ogólnej liczby punktów – niedostateczny 



 2. Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej obowiązuje średnia ważona, a 

ocena wystawiana jest zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły. 


