
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- EDUKACJA TEATRALNA  

 

 PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843); 

2. Statut LXIII Liceum Ogólnokształcącego im Lajosa Kossutha - Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania. 

 

 W ocenianiu osiągnięć uczniów w zakresie edukacji teatralnej będą brane pod 

uwagę: 

 1.Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, 

komunikacyjnym i organizacyjnym. 

2. Zaangażowanie w pracę na lekcjach i w trakcie realizacji projektów edukacyjnych – obecność i 

aktywność na zajęciach, aktywna praca indywidualna i w zespole. 

3. Chęć i stopień przyswojenia podstawowych umiejętności z zakresu scenicznego warsztatu 

wskazanego w programie nauczania przedmiotu: edukacja teatralna. 

4. Aktywność i samodzielność ucznia w rozwiązywaniu zadań  wskazanych przez nauczyciela 

edukacji teatralnej. 

5. Poziom zainteresowania teatrem – aktywne uczestnictwo w lekcji, w ćwiczeniach 

warsztatowych, twórcze podejście do wykonywanych zadań. 

6. Umiejętność korzystania z przygotowywanych materiałów (m. in. scenariuszy).  

7. Umiejętność pracy w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za własne i grupowe działanie. 

8. Indywidualna twórczość ucznia w zakresie  sztuki teatralnej. 

 

 

 

 

SPOSOBY I FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

ANALIZA I OCENA PRAC:  

− domowe prace twórcze z zakresu warsztatu teatralnego (np. plakaty, scenariusze etiud). 

- recenzja sztuki teatralnej 

 

  



OBSERWACJA AKTYWNOŚCI UCZNIA: 

− aktywność i inicjatywa widoczna na lekcjach, wykonywanie zadań domowych 

obowiązkowych i dodatkowych dla chętnych 

− samodzielne wykonywanie zadań w realizacji projektów edukacyjnych, zadań zespołowych 

− umiejętność pracy zespołowej i udział w prezentowaniu jej wyników 

− aktywny udział w projektach teatralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych 

spektakli teatralnych 

- przygotowywanie scenografii i kostiumów.  

NIEPRZYGOTOWANIA I SPOSÓB ICH ZGŁASZANIA 

Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

 

POPRAWA PRAC TWÓRCZYCH I OCEN CZĄSTKOWYCH 

− Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanej oceny. 

− Uczeń ma możliwość poprawienia pracy twórczej w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

− O formie i terminie poprawy prac twórczych nauczyciel informuje uczniów w dniu oddania 

ocenionych prac. 

−  O możliwości i formach poprawy innych ocen cząstkowych decyduje nauczyciel w 

zależności od indywidualnych potrzeb ucznia. 

 

Termin oddania sprawdzonych i ocenionych przez nauczyciela prac twórczych to najdłużej 14 dni 

roboczych.  

Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych w 

semestrze. 

ZASADY ZALICZENIA OCENY NIEDOSTATECZNEJ UZYSKANEJ  PRZEZ UCZNIA  

W I SEMESTRZE NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w I semestrze, jest zobowiązany do 

zaliczenia całości omówionego w I semestrze materiału zgodnie z zasadami 

określonymi w WZO. Formę zaliczenia ustala nauczyciel. 

Jeżeli uczeń nie zaliczył w ciągu roku szkolnego jednego z okresów (mimo 

podjęcia przez niego prób zaliczenia), a średnia roczna osiąganych przez niego 

wyników wynosi minimum 2,60, wówczas ocena na koniec roku będzie pozytywna. 

Przedmiotowe zasady oceniania  z edukacji teatralnej są zgodne z WZO LXIII 

LO i uwzględniają poniższe wartości średniej ważonej: 

- praca twórcza – 4; 

- poprawa pracy twórczej – 3; 

- praca domowa (np. przygotowanie elementów scenografii, plakatów, recenzji 

sztuki teatralnej),-2 

- praca na lekcji i aktywność – 2 



- indywidualna/zespołowa twórczość teatralna (projekty, konkursy, spektakle) - 

4. 

 

 

Zasady oceniania prac twórczych: 

Prace twórcze (klasowe i domowe) oceniane są zgodnie z przelicznikiem 

procentowym zawartym w WZO, a także z uwzględnieniem średniej ważonej 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu. 

Próg procentowy z edukacji filmowej na ocenę dopuszczającą wynosi 40%. 

  

Skala % -zgodnie z WZO: 

Ocena: niedostateczny 0% - 39% 

Ocena: dopuszczający 40% - 54% 

Ocena: dostateczny 55% - 70% 

Ocena: dobry 71% - 84% 

Ocena: bardzo dobry 85% - 95% 

Ocena: celujący 96% - 100% i wiadomości/umiejętności 

wykraczające poza program. 

 

TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA NA OKRES 

1.I KOŃCOWOROCZNEJ określają WZO i Statut LXIII LO 

Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą, jeśli: 

·osiąga średnią ważoną o 0,03% niższą niż ustalony w WZO próg na ocenę 

wyższą (np. na ocenę dopuszczającą obowiązuje próg od  1,85 do - 2,69) 

·ma zaliczone wszystkie sprawdziany w semestrze 

· frekwencja na zajęciach musi wynosić minimum 80%. 

Ocena przewidywana może być też zmieniona w wyniku wzmożonego 

zaangażowania ucznia w warsztaty teatralne.  

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

Szczegółowe kryteria oceny 

Podstawą wystawienia oceny pozytywnej jest regularna obecność ucznia na lekcjach 

lub nieregularna, ale bezwzględnie usprawiedliwiona - zgodnie z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania.  

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 



-jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia, 

- jest stale nieprzygotowany do  zajęć, 

- nie wykazuje chęci aktywnego uczestnictwa w warsztatach,  

- nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń, nie uczestniczy w projektach,  

          - nie wykonuje i nie oddaje do oceny prac twórczych, 

- nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy. 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

- bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia 

- jest często nieprzygotowany do lekcji  

- wykazuje minimalną aktywność i postawę twórczą  

- wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu umiejętności z zakresu warsztatu 

teatralnego 

- nie wykonuje zadań poleconych przez nauczyciela 

- nie uczestniczy w dyskusjach i burzach mózgu 

- nie angażuje się w sposób odpowiedni w projekty, nie wykonuje 

powierzonych w ramach prac zespołowych, projektów 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

- jest zwykle przygotowany do lekcji  

- pisze i oddaje do oceny prace twórcze  

- wykazuje postawę twórczą w działaniu  

- wykazuje się chęcią w zdobywaniu umiejętności teatralnych 

- rzadko włącza się w dyskusję, jest mało kreatywny 



- nie zawsze wykonuje ćwiczenia teatralne 

- zna podstawowe pojęcia języka teatru 

- rzadko angażuje się w projekty, jest często tylko biernym uczestnikiem, 

wykonuje  tylko niektóre z powierzonych mu zadań 

Ocena dobra 

Uczeń: 

-wykazuje postawę twórczą na lekcji  

- jest przygotowany do lekcji i zajęć warsztatowych 

- posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, posługuje się 

językiem teatru w dyskusjach i pracach twórczych 

- często uczestniczy w aktywnych formach pracy takich jak dyskusje problemowe, 

burze mózgów 

- uczestniczy w projektowaniu zadań w grupie przy pracy nad projektami 

edukacyjnymi 

- w sposób właściwy choć nie wyczerpujący angażuje się w pracę grupy w 

zakresie powierzonych mu zadań 

- oddaje prace twórcze terminowo 

- bierze aktywny udział w etiudach i spektaklach teatralnych. 

 Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

- wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działań edukacyjnych i 

artystycznych 

- posiada szczególne umiejętności warsztatowe z zakresu teatru  

- swobodnie operuje terminami z języka teatru w dyskusjach, ćwiczeniach 



- posiada zdolność analizy sztuki teatralnej, potrafi napisać recenzję teatralną 

zgodnie z zasadami zawartymi w treści nauczania 

- bierze udział w dyskusjach, burzach mózgu, wyrażając swoje poglądy 

i formułuje wnioski zgodnie z zasadami kultury i etyki języka 

- bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły  

- jest pomysłodawcą i koordynatorem zadań w zespole, w sposób sprawny 

i oryginalny wywiązuje się z przydzielonych mu zadań, pomaga przy 

organizacji końcowych prezentacji efektów artystycznych i dydaktycznych 

realizowanych projektów 

 Ocena celująca 

Uczeń: 

- wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania  

- swobodnie operuje wiedzą o teatrze w zakresie programowym  

- posiada zdolność analizy dzieła teatralnego, potrafi napisać recenzję sztuki 

teatralnej zgodnie z zasadami zawartymi w treści nauczania oraz 

o wysokich walorach literackich, językowych z odwołaniem się to różnych 

tekstów kultury 

- czynnie bierze udział w dyskusji, burzach mózgu,  w projektowaniu 

i planowaniu działań grupy i tworzeniu projektów artystycznych 

- jest ogólnie zainteresowany sztuką, uczestniczy w wydarzeniach 

artystycznych, bierze udział w życiu artystycznym szkoły i miasta 

-  ćwiczenia, projekty wykonuje zgodnie z tematem, a jego pomysły są 

ciekawe i oryginalne 

- jest osobą inspirującą własnymi pomysłami zespół, angażuje się w projekt, 

pomaga kolegom w jego realizacji 

 


