
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZUSKANIA 

ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KALSYFIKACUJNEJ  

MEDIA 

 

KLASA I 

Zakres 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA  

(materiał niezrealizowany w 1. okresie, zrealizowany zostanie w okresie 2.)  

Ocena dopuszczająca 
Ocena  

dostateczna 

Ocena  

dobra 

Ocena  

bardzo dobra 

Ocena 

celująca 

Uczeń potrafi: 

Uczeń potrafi to,  

co na ocenę 

dopuszczającą, oraz: 

 Uczeń potrafi to, 

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, oraz: 

Uczeń potrafi to,  

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, 

oraz: 

Uczeń potrafi to,  

co na ocenę 

dopuszczającą 

dostateczną, dobrą, 

bardzo dobrą, oraz: 

Wprowadzenie 

metody projektu  

- wie, na czym polega 

metoda projektu 

- wie, jakiej kwestii tyczy 

wprowadzany projekt 

- wymienia rodzaje 

projektów 

- określa założenia 

realizacji projektu  

- dokonuje wyboru formy 

realizacji  

- samodzielnie określa 

etapy realizacji i dzieli je 

na zadania cząstkowe 

- przydziela zadania do 

realizacji – w przypadku 

pracy grupowej przyjmuje 

rolę kompetentnego lidera 

grupy 

Realizacja projektu 

 

- wymienia etapy 

realizacji projektu 

- wymienia etapy 

realizacji projektu 

- dostrzega elementy do 

korekty 

- wyjaśnia potrzebę i 

zasady realizacji zadań 

metodą projektu 

- planuje działania 

zmierzające do realizacji 

projektu 

- wykonuje i prezentuje 

własny lub wspólny 

projekt 

- samodzielnie określa 

etapy realizacji i dzieli je 

na zadania cząstkowe 

- przydziela zadania do 

realizacji – w przypadku 

pracy grupowej przyjmuje 

rolę kompetentnego lidera 

grupy 



Znaki językowe  

• wymienić rodzaje 

znaków 

• definiować znaki 

naturalne i 

konwencjonalne 

• posługiwać się nowo 

poznanym słownictwo 

• zdefiniować akt 

komunikacji językowej  

• wymienić, co składa się 

na akt komunikacji 

• wymienić funkcje 

wypowiedzi 

• omówić język jako 

system znaków 

• wykorzystywać teorię w 

rozwiązywaniu zadań 

• rozróżnia rodzaje kodów 

(języków) 

• wyjaśnić, co należy 

zrobić, aby komunikat był 

dobrze zrozumiany 

• scharakteryzować 

poszczególne funkcje 

wypowiedzi 

• posługiwać się różnymi 

kodami ikonicznymi 

• poszerzyć świadomość 

językową 

• omówić funkcję mowy 

ciała w procesie 

komunikacji 

• określić funkcje 

dominujące w danej 

wypowiedzi 

• porównać różne formy 

przekazywania informacji 

• funkcjonalnie 

wykorzystywać wiedzę 

językową 

• omówić wpływ sytuacji 

społecznej na jakość aktu 

komunikacji 

• wyszukać w tekście 

przykłady 

poszczególnych funkcji 

wypowiedzi 

 

• wyjaśnić przyczyny 

nieporozumień 

językowych 

• sprawnie posługiwać się 

językiem 

Komunikacja 

• posługiwać się nowo 

poznanym słownictwo 

• rozróżnia rodzaje kodów 

(języków) 

• poszerzyć świadomość 

językową 

• funkcjonalnie 

wykorzystywać wiedzę 

językową 

• sprawnie posługiwać się 

językiem 

 

 

Język mediów 

 

 

• posługiwać się nowo 

poznaną terminologią (np. 

jedynka dziennikarska, 

news-room, kolegium 

dziennikarskie) 

• wymienić cele 

wypowiedzi perswazyjnej 

• wymienić cechy dobrze 

przygotowanej 

wypowiedzi perswazyjnej 

• wymienić rodzaje 

argumentów 

• wymienić zabiegi 

językowe i środki 

stylistyczne wzmagające 

perswazyjność 

• wymienić środki 

pozajęzykowe 

wzmagające 

perswazyjność 

• wskazać elementy 

perswazji w podanych 

tekstach literackich i 

nieliterackich 

• nazwać środki perswazji 

zastosowane w podanych 

tekstach 

 

• określić funkcję 

zabiegów perswazyjnych 

w podanych tekstach 

• stworzyć i wygłosić 

tekst perswazyjny 

zawierający różne rodzaje 

argumentów 

• funkcjonalnie 

wykorzystywać wiedzę 

językową 



KLASYFIKACJA ROCZNA 
(OBEJMUJĄ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA 

ŚRÓDROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ) 

Wprowadzenie 

metody projektu 

- wie, na czym polega 

metoda projektu 

- wie, jakiej kwestii tyczy 

wprowadzany projekt 

- wymienia rodzaje 

projektów 

- określa założenia 

realizacji projektu 

 

- dokonuje wyboru formy 

realizacji 

- samodzielnie określa 

etapy realizacji i dzieli je 

na zadania cząstkowe 

- przydziela zadania do 

realizacji – w przypadku 

pracy grupowej przyjmuje 

rolę kompetentnego lidera 

grupy 

Realizacja 

projektu 

- wymienia etapy 

realizacji projektu 

- wymienia etapy 

realizacji projektu 

- dostrzega elementy do 

korekty 

- wyjaśnia potrzebę i 

zasady realizacji zadań 

metodą projektu 

- planuje działania 

zmierzające do realizacji 

projektu 

- wykonuje i prezentuje 

własny lub wspólny 

projekt 

- samodzielnie określa 

etapy realizacji i dzieli je 

na zadania cząstkowe 

- przydziela zadania do 

realizacji – w przypadku 

pracy grupowej przyjmuje 

rolę kompetentnego lidera 

grupy 

Historia mediów w Polsce 

i na świecie  

- samodzielnie potrafi 

odtworzyć główną tezę 

omawianego zagadnienia  

- z pomocą nauczyciela 

poprawnie wykonuje 

zadania 

- zna podstawowe terminy 

i pojęcia  

- analizuje tekst prasowy 

- odwołuje się do 

poznanej historii mediów 

i rozwoju zasad 

komunikowania się 

- stawia pytania 

- samodzielnie odtwarza 

argumentację zawartą w 

tekstach prasowych 

- zna i stosuje poznane 

terminy i pojęcia 

- rozpoznaje 

poszczególne kierunki 

rozwojów mediów  

- prezentuje i potrafi 

obronić własne 

stanowisko względem 

problemów 

- nie popełnia błędów 

logicznych - jest aktywny 

i zaangażowany w tok 

lekcji 

- w sposób swobodny 

używa pojęć i terminów, - 

prezentuje poznane 

kierunki rozwojów 

mediów i komunikacji 

społecznej, 

- samodzielnie i 

krytycznie podejmuje 

dyskusję na temat 

informacji medialnych  

Prasówka  

- analizuje tekst prasowy 

 

- wyszukuje informacji w 

różnych dostępnych 

źródłach  

- jest na bieżąco z 

aktualnymi wydarzeniami  

- samodzielnie odtwarza 

argumentację zawartą w 

tekstach prasowych 

- prezentuje własne 

stanowisko w dyskusji 

- nie popełnia błędów 

logicznych 

- analizuje tekst 

źródłowy,  

- wykazuje rzeczywiste 

zainteresowanie 



- rozpoznaje 

poszczególne kierunki 

komunikacji społecznej 

wydarzeniami i 

informacjami medialnymi 

- na bieżąco śledzi 

komunikaty KAI oraz 

PAP 

Gatunki publicystyczne:  

- esej  

- felieton 

- reportaż  

- wymienia gatunki 

publicystyczne 

- podaje ich główne cechy  

- wymienia wszystkie 

cechy poznanych 

gatunków 

- zna funkcję gatunków 

publicystycznych i ich 

tematykę   

 

- rozróżnia teksty 

publicystyczne  

- czyta krytycznie teksty 

publicystyczne  

  

- krytycznie stawia 

pytania do tekstu 

źródłowego 

- prezentuje i potrafi 

obronić własne 

stanowisko względem 

problemów  

- jest aktywny i 

zaangażowany w tok 

lekcji  

- tworzy szkic własnego 

tekstu publicystycznego  

- wykazuje rzeczywiste 

zainteresowanie 

informacjami 

- prezentuje swój tekst 

publicystyczny   

 
 

UWAGI:  

1. Ocenę wyższą otrzymuje uczeń spełniający łącznie wymagania edukacyjne określone dla ocen niższych np. ocenę 

dobrą otrzymuje uczeń spełniający wymagania edukacyjne na oceną dopuszczającą, dostateczną oraz dobrą.  

2. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na poszczególne pozytywne oceny.  

3. W przypadku nie zrealizowania tematów lekcji (zagadnień) w I okresie będą one realizowane po klasyfikacji 

śródrocznej. W tym przypadku obowiązują również wymagania edukacyjne dla tych tematów (zagadnień).  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


