
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z przedmiotu Realizacje intermedialne 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) wynikają bezpośrednio z realizacji celów programu, a 
równocześnie odnoszą się do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w szkole (WZO). 

 

   Ocenianie jest procesem gromadzenia informacji o wiedzy i umiejętnościach ucznia, 
wspieraniem jego indywidualnego rozwoju z zastosowaniem podejścia właściwego do jego 
predyspozycji oraz służy motywacji do dalszej pracy.  

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu 
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 
się uczyć i pracować. 

Ocenianiu  bieżącemu podlega:  praca uczniów na lekcji, zadania domowe,  inne przejawy 
aktywności ucznia,  zainteresowanie przedmiotem,  systematyczność jego pracy, wiadomości 
z wiedzy teoretycznej ( znaczenie pojęć i technologia). Liczba wykonanych zadań 
przewidywanych na dane półrocze jest dostosowana do danej klasy . 

Ocenianie kształtujące służy weryfikacji osiągnięć dydaktycznych ucznia, dotyczących danego 
okresu lub roku. Ocena  ma charakter dydaktyczny. Podstawową formą oceniania 
kształtującego są przeglądy prac uczniów oraz ich sukcesy szkolne i pozaszkolne, a zwłaszcza 
przeglądy i promocje związane z przedmiotem. 

Kryteria oceny zadań plastycznych: 

 zgodność z tematem, 

 obecność wszystkich niezbędnych i ustalonych elementów, 

 walory artystyczne, 

 jakość techniczna i estetyka wykonania, 

 czas realizacji, 

 indywidualny charakter prac, 

 nowatorskie rozwiązania, 

 atrakcyjność prezentacji projektu, 

 adekwatny dobór medium i środków technicznych do realizowanego zadania. 
 

 

 



Ocenianie ucznia: 

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie i systematycznie za osiągnięcia edukacyjne w 
zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych z przedmiotu Realizacje intermedialne; 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej obszary aktywności ucznia; 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum pięć ocen w tym jedną z 
wiadomości z wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu; 

W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała- ponad 2 tygodnie- usprawiedliwiona 
nieobecność) nauczyciel może odstąpić od tego wymogu i poinformować o tym uczniów; 

4. Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej; 

5. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej, przy 
czym: 

a) liczba prac dodatkowych wykonanych w czasie jednego półrocza wynosi trzy dla przedmiotu 
Realizacje Intermedialne. 

b) temat, forma, zakres i termin realizacji pracy są uzgodnione z nauczycielem; 

6. W półroczu można być dwa razy nieprzygotowanym do zajęć ( wpis „np.” w dzienniku) 

7. Uczeń podlega ocenie za zaangażowanie twórcze, oraz za efekt pracy nad określonym 
zadaniem plastycznym nauczyciel wstawia ocenę do dziennika lekcyjnego. 

8. Ocena śródroczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych, a przy wystawianiu oceny 
rocznej, nauczyciel bierze pod uwagę również ocenę śródroczną. 

9.Ocena za aktywność uwzględnia udział ucznia w pracach szkolnych i pozaszkolnych kół 
plastycznych, udział w konkursach plastycznych. Aktywne uczestnictwo w nich gwarantuje 
uczniowi cząstkową ocenę celującą z przedmiotu. 

10. Ocenianie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających 
zapoznanie się ze wskazanym materiałem - daje podstawę do oceny pracy ucznia. 

Nauczyciel ocenia prace uczniów na podstawie przesłanych plików, po udzieleniu korekty oraz 
według ustalonych wcześniej zasad wykonania prac. Ocena obejmuje możliwości wykonania 
prac, gdzie brane są pod uwagę: ograniczone możliwości lokalowe, dostępność do materiałów, 
dostęp do internetu itp. 

Za przesłane do korekty prace nauczyciel może wystawić oceny cząstkowe. 

 

 

 



CELE KSZTAŁCENIA 

Zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą z zakresu realizacji intermedialnych w następujących 
dziedzinach: 

Fotografii: 

 zapoznanie uczniów z najważniejszymi realizacjami w obszarze fotografii poznanie nowoczesnych 
urządzeń,  

 technik i technologii multimedialnych do rejestracji i przetwarzania obrazu  

 zapoznanie uczniów ze specyfiką obrazowania fotograficznego, 

  zapoznanie uczniów z metodami obróbki obrazu fotograficznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem formy docelowej prezentacji, 

 zapoznanie ze specyfiką poszczególnych mediów (fotografia, film, grafika komputerowa, 
animacja, inne), ich unikalnymi cechami i możliwościami łączenia ich w obszarze realizacji 
intermedialnych, 

 poznanie przepisów prawa autorskiego i poszanowanie własności intelektualnej. 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA -  MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

Klasa II (4 godziny) - 5 letnie PLSP 

Materiał nauczania: 

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I FUNKCJONOWANIEM SPRZĘTU 
FOTOGRAFICZNEGO 
 
Budowa, funkcje i działanie poszczególnych elementów aparatu fotograficznego. 
Klasyfikacja aparatów fotograficznych i ich przeznaczenie. 
Rodzaje obiektywów i ich zastosowanie. 
Podstawowe parametry wykonywania zdjęć. 
Budowa i działanie camery obscury. 
Wyposażenie atelier fotograficznego – funkcje oraz BHP użytkowania. 

 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Posługuje się właściwą terminologią z zakresu dziedziny. 
Rozpoznaje podstawowe typy aparatów. 
Wymienia rodzaje obiektywów i dobiera je adekwatnie do wykonywanego zadania. 
Ustawia prawidłowo parametry ekspozycji, stosownie do zamierzonego celu. 
Dobiera elementy wyposażenia atelier do realizowanego działania fotograficznego. Buduje samodzielnie 
kamerę otworkową. 
Przestrzega zasad BHP związanych ze sprzętem fotograficznym 

 



ŚWIATŁO W FOTOGRAFII 
Rodzaje oświetlenia. 
Typy lamp. 
Tworzenie portretów studyjnych. 
 

Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Świadomie dobiera oświetlenie do uzyskania pożądanego efektu. 
Świadomie dobiera parametry zdjęcia w zależności od zaplanowanego efektu i dalszej obróbki. 
Selekcjonuje zdjęcia. 
Dobiera i wybiera odpowiednią optykę do określonego zdjęcia. 

 
FOTOREPORTAŻ 
Fotografia reportażowa. 
Fotografia dokumentalna. 
Selekcja zdjęć. 
Kadrowanie jako podstawa myślenia obrazem. 

 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Świadomie dobiera parametry zdjęcia w zależności od zaplanowanego efektu i dalszej obróbki. 
Dokonuje selekcji zdjęć. 
Uczeń umiejętnie opowiada historie, przedstawia zdarzenia za pomocą odpowiedniego kadrowania  
i wyboru zdjęć. 

 
 
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU HISTORII FOTOGRAFII 
 
Wynalazek fotografii. 
Podstawowe techniki alternatywne. 
Najważniejsze style i nurty w fotografii. 
Najważniejsi twórcy związani z fotografią. 
 

Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Wymienia najważniejszych wynalazców fotografii. 
Sytuuje wynalazek fotografii w kontekście historii kultury zachodniej. 
Opisuje twórczość najważniejszych fotografów światowych i polskich. 
Definiuje najważniejsze style i nurty w fotografii. 
Sytuuje fotografię w obszarze sztuki współczesnej. 

 
 

 
 
 
 



TWORZENIE OBRAZU FOTOGRAFICZNEGO W TECHNICE CYFROWEJ 
 
Parametry matrycy aparatu a plastyka obrazu fotograficznego. 
Działania na plikach typu RAW. 
Obróbka fotografii w programach do grafiki bitmapowej (np. Photoshop). 
Cyfrowy fotomontaż. 
Przygotowanie pliku do druku/naświetlenia lub Internetu. 

 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Świadomie dobiera  parametry zdjęcia w zależności od zaplanowanego efektu i dalszej obróbki. 
Dokonuje edycji plików typu RAW i wprowadza na nich zmiany totalne (balans bieli, kontrast  
itd.). 
Wprowadza zmiany lokalne (wykorzystując narzędzia takie jakie maski, warstwy). 
Tworzy fotomontaże z wykorzystaniem dwóch lub większej liczby fotografii. 
Świadomie dobiera parametry pliku zdjęciowego pod kątem jego publikacji. 
Przestrzega prawa autorskiego. 
 

DZIEDZINY FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ 

Fotografia portretowa. 
Fotografia reportażowa. 
Fotografia dokumentalna. 
Fotografia architektury. 
Fotografia inscenizowana. 
Inne dziedziny fotografii. 

 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Charakteryzuje poszczególne dziedziny fotografii. 
Świadomie dobiera sprzęt fotograficzny do działań związanych z daną dziedziną. 
Wyszukuje w dostępnych mediach (Internet, albumy) inspiracji dla własnych działań. 
 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE W FOTOGRAFII, ARCHIWIZACJA I DOKUMENTACJA PROJEKTU, 
WYSTAWIENNICTWO 

Strategia przeprowadzenia projektu fotograficznego na przykładzie najsłynniejszych projektów 
fotograficznych. 
Sposoby archiwizacji i dokumentacji własnego dorobku fotograficznego. 
Przygotowanie wystawy fotograficznej. 

 
Opis osiągnięć ucznia.  
Uczeń: 
Wymienia i opisuje najsłynniejsze projekty fotograficzne w historii fotografii. 
Projektuje i przeprowadza własny mini-projekt fotograficzny. 
Zna metody archiwizacji zdjęć, dokumentuje swoje osiągnięcia fotograficzne.  
Potrafi przygotować własną wystawę fotografii. 



 
 

 

KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  

Kryterium oceny nie mogą stanowić zdolności ucznia, lecz jego możliwości i zaangażowanie. Ocenianie 
takie jest sposobem uzyskiwania systematycznej informacji o szkolnych osiągnięciach uczniów - ma 
charakter kształtujący W przypadku oceny z przedmiotu Realizacje intermedialne, oceny bieżące za 
częściowe lub całościowe wykonanie pracy/projektu, mają duży wpływ na ocenę półroczną lub roczną. 

Uczeń ma prawo do wypowiedzi interpretacyjnej efektu swojej pracy. 

W przypadku uczniów z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu warunków 
nauczyciel wprowadza sposób pracy oraz oceniania w oparciu o indywidualne zalecenia zawarte w opinii 
lub orzeczeniu. 

 

Ocenianie:  

stopień wymagania 

Celujący(6)  spełniają wszystkie wymagania edukacyjne sformułowane dla 
swojego poziomu, 

 samodzielnie realizują zadanie, 

 ich prace w pełni odpowiadają założonym celom, 

 ich prace mają szczególne walory artystyczne, 

 przejawiają wyjątkową inwencję twórczą, 

 ujawniają wybitne zdolności artystyczne, 

 są bardzo aktywni twórczo, również poza pracownią, 

 podejmują dodatkowe zadania, 

 uczestniczą w konkursach przedmiotowych, 

 uczeń prezentuje własne prace na wystawach w szkole i poza nią, 

 osiąga wymierne sukcesy w konkursach przedmiotowych ze 
szczególnym uwzględnieniem konkursów organizowanych przez CEA, 

 spełnia wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz co najmniej 
jeden z podanych w Statucie trzech wymagań. 



Bardzo dobry(5)  spełniają wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego 
poziomu przynajmniej w 90 %, 

 zawsze podejmują zadania do realizacji, 

 ich prace w pełni odpowiadają założonym celom, 

 powierzone zadania wykonują samodzielnie,  

 ich prace mają walory artystyczne, 

 prace ucznia pokazywane są na wystawach zbiorowych lub 
indywidualnych na terenie szkoły, 

 bierze udział w konkursach międzyszkolnych lub lokalnych, 

 uczeń wykazuje aktywność poza zajęciami. 

Dobry(4)  spełniają wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego 
poziomu przynajmniej w 75 %, 

 podejmują zawsze zadanie, 

 stosują się do wszystkich uwag nauczyciela i potrafią z nich korzystać 
w sposób kreatywny, 

 powierzone zadania wykonują prawie samodzielnie, 

 realizują zadania na dobrym poziomie, 

 prawidłowo rozwiązują postawiony problem, 

 poziom ich prac pozwala na pierwsze, indywidualne prezentacje w 
pracowni. 
 

Dostateczny(3)  spełniają wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego 
poziomu przynajmniej w 55 %, 

 podejmują prawie wszystkie zadania, 

 w ich pracach zrealizowane są niektóre z założonych celów, 

 w zasadzie stosują się do uwag nauczyciela, 

 w ich pracy widoczne są szanse na rozwój. 

Dopuszczający(2) 

 

 spełniają wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego 
poziomu przynajmniej w 40 %, 

 podejmują niektóre zadania, ale w sposób niewystarczający, 

 ich praca nie odpowiada w pełni postawionym wymaganiom, 

 stosują się tylko do nielicznych uwag nauczyciela, 

 w niewielkim stopniu rozwijają się plastycznie. 

Niedostateczny(1)  stopień niedostateczny otrzymują uczniowie, którzy nie spełnili 
wymagań na stopień dopuszczający. 

 

 
Wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną może uzyskać uczeń, który spełnił kryteria zawarte 
w Statucie  ZSP §19. 
 

nauczyciel przedmiotu 
Realizacje intermedialne 



 
 

 


