
 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z  

FOTOGRAFII DZIENNIKARSKIEJ  

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 

Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych Fotografia dziennikarska dla klasy 

humanistyczno – dziennikarskiej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji 

Zawodowych w Szczucinie. Autor: mgr Monika Dąbroś. 

 

1. Cele ogólne oceniania: 

 rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych; 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie; 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

 pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu; 

 informowanie rodziców ( opiekunów prawnych ) o postępach, trudnościach lub 
specjalnych uzdolnieniach dziecka; 

 dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego 
nauczania; prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

2. Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć 
uczniów: 

 

2.1  Zasady obowiązujące w ocenianiu: 
a) Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

b) Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

c) Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone 

są powtórzeniem ( w przypadku więcej niż jednej godziny tygodniowo), podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiadomości. 

d) Krótkie sprawdziany ( kartkówki ) nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. 

e) Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni. 

f) Po dłuższej nieobecności w szkole ( powyżej 1 tygodnia ) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez 3 dni. 

g) Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przez 

nieprzygotowanie rozumie się: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 



h) Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie (g) uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

i) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec I okresu musi zaliczyć ten semestr w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

2.2 Elementy wchodzące w zakres oceny: 
Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia są: 

a) wiadomości – uczeń wie i rozumie; 

b) umiejętności – uczeń potrafi. 

2.3 Narzędzia kontroli: 
- pisemne prace kontrolne lub testy – przeprowadzone po zakończeniu każdego działu lub 

kilku działów, zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez 

nauczyciela w ciągu 2 tygodni; 

- kartkówki obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Nie muszą być poprzedzone 

wcześniejszą zapowiedzią; 

- odpowiedzi ustne dotyczące materiału z trzech ostatnich lekcji; 

- zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, skuteczność komunikacji oraz umiejętność 

formułowania dłuższych wypowiedzi, ćwiczenia praktyczne, korzystanie z różnych tekstów 

kultury, udział w konkursach; 

- prace domowe – wiedza merytoryczna; 

- prace długoterminowe – projekt fotograficzny, wystawa fotograficzna, portfolio, referat, 

prezentacja; 

- formy pracy twórczej na lekcji – prace indywidualne i grupowe, prezentacje nowych 

rozwiązań problemów stawianych przez nauczyciela lub innych uczniów – oceniane 

każdorazowo przez nauczyciela; 

- formy pracy twórczej wykonywane w domu, sprawdzane i oceniane przez nauczyciela; 

- udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;     

- postawy ucznia w procesie edukacyjnym. 

2.4 Oceny bieżące ustala się wg następującej skali: 
- celujący  6 

- bardzo dobry  5 (5+,5-) 

- dobry   4 (4+,4-) 

- dostateczny  3 (3+,3-) 

- dopuszczający 2 (2+,2-) 

- niedostateczny 1 



2.5 Sumę punktów uzyskanych podczas pisania prac kontrolnych, pisemnych przelicza się 
na oceny wg następującej skali: 

- celujący  100% 

- bardzo dobry  95% 

- dobry   75% 

- dostateczny  50% 

- dopuszczający 30% 

2.6 Sposoby informowania uczniów: 
- na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO; 

- wymagania na poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom; 

- oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane 

kryteria; 

- sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego. 

2.7 Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów): 
- o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie 

indywidualnych spotkań; 

- rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego 

dziecka; 

- informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie z 

procedurą PSO. 

2.8 Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej: 
- ocenianie semestralne i roczne powinno być dokonane na podstawie przynajmniej 3 ocen 

cząstkowych zgodnie z PSO; 

- ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

- uczniowie uczestniczący i odnoszący sukcesy w konkursach i olimpiadach mają ocenę wyższą. 

2.9 Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenie osiągnięć uczniów: 
- w wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywać się za zgodą nauczyciela bezpośrednio 

przed wystawieniem oceny okresowej lub rocznej; 

- w wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub 

odpowiedzi ustnej; 

- uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem; 

- uczniowie mogą być nieprzygotowani raz w okresie; 

- obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

2.10 Wymagania ogólne na poszczególne oceny: 
 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wszystkie wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego poziomu; 

 samodzielnie realizuje zadania; 



 wykonuje prace w pełni odpowiadające założonym celom i mające szczególne walory 
artystyczne; 

 przejawia szczególną inwencję twórczą; 

 ujawnia wyjątkowe zdolności artystyczne; 

 jest bardzo aktywny twórczo również poza szkołą; 

 podejmuje dodatkowe zadania; 

 uczestniczy w konkursach przedmiotowych. 
 Ocenę bardo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego poziomu przynajmniej w 91%; 

 zawsze podejmuje zadanie; 

 przygotowuje prace w pełni odpowiadające założonym celom; 

 powierzone zadania wykonuje samodzielnie; 

 wykonuje prace mające walory artystyczne. 
 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego poziomu przynajmniej w 75%; 

 podejmuje zawsze zadania; 

 stosuje się do wszystkich uwag nauczyciela i potrafi z nich korzystać w sposób kreatywny; 

 powierzone zadania wykonuje prawie samodzielnie; 

 realizuje zadania na dobrym poziomie; 

 prawidłowo rozwiązuje postawiony problem; 

 wykonuje prace na poziomie pozwalającym na pierwsze, indywidualne prezentacje w klasie. 
 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego poziomu przynajmniej w 51%; 

 podejmuje prawie wszystkie zadania; 

 w swoich pracach realizuje niektóre z założonych celów; 

 w zasadzie stosuje się do uwag nauczyciela; 

 przejawia widoczne szanse na rozwój; 

 wkłada wysiłek w pracę, czyni zauważalne postępy. 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wymagania edukacyjne sformułowane dla swojego poziomu przynajmniej w 40%; 

 podejmuje niektóre zadania, ale w sposób niewystarczający; 

 swoją pracą nie odpowiada w pełni postawionym problemom; 

 stosuje się tylko do nielicznych uwag nauczyciela; 

 w niewielkim stopniu rozwija umiejętności związane z fotografią dziennikarską. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań edukacyjnych sformułowanych dla swojego poziomu; 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem.  
 

3. Obniżenie wymagań edukacyjnych: 
W przypadku stwierdzonej dysleksji rozwojowej uczniowie na zajęciach z fotografii dziennikarskiej 

mogą: 

a) mieć wydłużony czas na sprawdzianach. 

b) nie muszą głośno czytać np. poleceń do zadań w klasie aby nie stwarzać sytuacji stresujących 

ucznia. 



c) wymagania merytoryczne co do oceny pracy pisemnej są ogólne, takie same jak dla innych 

uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne, np. jeśli nauczyciel nie może 

odczytać pracy ucznia (pismo mało czytelne), może poprosić go, aby uczynił to sam lub odpytać 

ustnie z tego zakresu materiału. 

d) uczeń może pisać prace domowe (np. referat) na komputerze lub drukowanymi literami 

(dysgrafia). 

e) uczeń ma prawo do dłuższego oczekiwania na odpowiedź po zadanym pytaniu. 

f) uczeń ma prawo do uzyskania prostych wskazówek (1-2 kroki), oraz może prosić by nauczyciel 

powtórzył pytanie w celu sprawdzenia czy właściwie je zrozumiał. 

g) uczeń z dysortografią jest oceniany przede wszystkim na podstawie odpowiedzi ustnych, a jego 

prace pisemne ze względu na treść, kompozycję i styl. 

W stosunku do uczniów z dysfunkcjami należy: 

- stosować wiele pochwał jako czynnik motywacyjny; 

- nie porównywać wyników pracy ucznia z wynikami innych.     

      

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



  

 

 

 


