
Wymagania – edukacja medialna - dla klasy Ib, IIb, IIc 

Program autorski „Spotkania z muzami” 

rok szkolny 2016/2017 

 

prowadzący zajęcia – mgr Agnieszka Henel  

ilość godzin tygodniowo – 1h (zakres podstawowy) x 30 tyg.  

 

OCENA CELUJĄCA 

Uczeń: 

• ma wiedzę i umiejętności, których zakres jest szerszy niż wymagania programowe, 

• wzorcowo wykonuje prace domowe, systematycznie przygotowuje się do zajęć, organizuje 

samodzielnie naukę i dobiera odpowiednie dla siebie techniki pracy, 

• proponuje nietypowe rozwiązania, 

• chętnie tworzy własne teksty dziennikarskie, 

• systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie książek i artykułów, 

• korzysta z różnych źródeł informacji. 

• jest w swoich dociekaniach samodzielny i niezależny. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Uczeń: 

• wyczerpująco opanował cały materiał podstawy programowej, 

• wykonuje prace domowe, systematycznie przygotowuje się do zajęć, organizuje 

samodzielnie naukę, 

• umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i w praktyce bez pomocy nauczyciela, 

• wybiera, porządkuje i rozwija informacje w celu skonstruowania dobrze ułożonej 

wypowiedzi, z wykorzystaniem pojęć kulturowych, 

• podejmuje samodzielne dociekania, ujawnia kreatywność  i pomysłowość w prezentacji 

zjawisk,  

• tworzy własne teksty dziennikarskie, 

• podejmuje różne role w zespole, wnosząc twórczy wkład w wykonanie określonego zadania. 

 

OCENA DOBRA 

Uczeń: 

• opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

• wykonuje prace domowe, systematycznie przygotowuje się do zajęć, organizuje 

samodzielnie naukę, 

• używa swej wiedzy do opisu zjawisk kulturowych,  

• podejmuje próby samodzielnych dociekań, wymagających nieznacznej korekty, 

• z pomocą nauczyciela tworzy własne teksty dziennikarskie, 

• potrafi przyjmować określone role w zespole i współpracować przy wykonaniu  określonego 

zadania,  

• stosuje w praktyce zasady sprawnego komunikowania się. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 

• w podstawowym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

• wykorzystuje wiedzę w celu opisania zjawisk kulturowych,  

• rozumie i analizuje przekazy medialne, 

• zdobywa wiedzę na temat historii rozwoju przekazów medialnych (fotografii, prasy,  

reklamy, radia, telewizji, mediów komputerowych, sieci komputerowych i ich usług), 



• próbuje wybierać i łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł, 

• konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne, wewnętrznie uporządkowane z właściwym  

użyciem pojęć z dziedziny kultury i mediów, 

• podejmuje współpracę w grupie przy zadaniach zespołowych. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń: 

• w niepełnym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej, 

• odpowiada na proste pytania dotyczące zjawisk współczesnych w mediach, 

• potrafi scharakteryzować media i rozwój informacji masowej, 

• posługuje się multimedialnymi bazami danych oraz zasobami sieci Internet, 

• podejmuje próby współpracy przy zadaniach zespołowych. 

 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

 

 Uczeń zna Uczeń potrafi 

1.  Zasady gromadzenie i selekcjonowania 

informacji  

 

Potrafi wskazać źródła wiedzy i je 

wykorzystać.  

Powinien umieć ocenić wiarygodne i mniej 

wiarygodne źródła informacji.  

Tworzy bank informacji i listę mailingową.  

2.  Zasady organizowania warsztatu pracy 

dziennikarza, podstawowe zasady etyki 

dziennikarskiej i prawa prasowego oraz 

prawo autorskie, pojęcia: redaktor naczelny, 

sekretarz redakcji, autoryzacja, plagiat, 

anonimowość, poszanowanie prywatności, 

dobra osobiste, osoba publiczna, obowiązki 

członków zespołu redakcyjnego, rolę prasy w 

kształtowaniu rzeczywistości, podstawowe 

pojęcia związane z działalnością 

dziennikarską, pracę dziennikarza oraz 

narzędzia jego pracy, np. dyktafon, aparat 

cyfrowy, komputer. 

Ocenić swoje możliwości, zadbać o rzetelne 

źródła wiedzy, posługiwać się sprawnie 

językiem polskim. Przestrzegać zasad etyki 

dziennikarskiej, określić rolę prasy, a przede 

wszystkim jej funkcję informacyjną, 

opiniotwórczą, public relation, odróżnić 

komentarz od opinii, wyodrębnić informację, 

samodzielnie tworzyć słownik wiedzy 

dziennikarskiej, korzystać z narzędzi pracy 

dziennikarskiej. 

 

3.  Gatunki informacyjne  

(w prasie, TV i Internecie)  

Potrafi rozróżnić je od publicystycznych.  

Potrafi wymienić cechy depeszy, 

sprawozdania, wzmianki, notatki.  

Potrafi bez większego problemu sporządzić 

wszystkie te informacje.  

Potrafi wymienić specyficzne gatunki 

informacyjne i formułuje życiorys, opisuje 

sylwetkę, tworzy kalendarium i przegląd prasy 

/ serwisów internetowych.  

4.  Gatunki publicystyczne  

(w prasie, TV i Internecie) 

Potrafi zdefiniować i odróżnić pojęcie 

publicystyki od informacji.  

Potrafi formułować wypowiedź pisemną w 

postaci komentarza, artykułu problemowego, 

eseju.  

5.  Gatunki z pogranicza informacji i Potrafi wymienić te gatunki i opisać ich 



publicystyki  

(w prasie, TV i Internecie) 

najważniejsze cechy.  

Powinien umieć zorganizować warsztat pracy i 

stworzyć wywiad, recenzję, felieton i reportaż.  

6.  Strukturę tekstu dziennikarskiego, 

pojęcia: layout, ramka, belka, lid (lead), 

definicje tytułu, podtytułu, śródtytułu, 

sposoby dzielenia tekstu, różnice między 

stylem literackim a dziennikarskim, zasady 

kompozycyjne tekstu (posługuje się planem, 

metodą 6 pytań). 

Zastosować w praktyce pisarskiej umiejętności 

wynikające ze zrozumienia pojęć lid, ramka 

czy belka, stosować różne rodzaje 

wypowiedzeń, nadawać własne tytuły, 

podtytuły i śródtytuły. 

 

7.  Zasady pracy redakcji serwisu internetowego.  Potrafi współtworzyć portal internetowy. 

Potrafi pracować w grupie, wywiązywać się ze 

swoich obowiązków, dbać o ogólny wizerunek 

portalu, zorganizować pracę jako redaktor 

wydania, przydzielić role poszczególnym 

członkom redakcji.   

8.  Funkcjonowanie telewizji  

 

Potrafi umiejscowić w czasie najważniejsze 

wydarzenia.  

Rozumie rolę telewizji we współczesnym 

świecie, podejmuje dyskusję na temat TV 

publicznej i komercyjnej.  

Potrafi wymienić różne formy programów TV i 

ocenić je. 

9.  Reklama i public relations  

 

Definiuje reklamę, zna jej formy i rodzaje.  

Rozumie zasady tworzenia kampanii 

reklamowej.  

Rozumie różnice pomiędzy reklamą a PR.  

Potrafi zaplanować działania promocyjno – 

reklamowe związane z produktem lub imprezą.  

10.  Analiza i interpretacja tekstu filmowego Odczytuje sens filmu. 

Rozpoznaje gatunki filmowe. 

Odczytuje w filmie środki typowe dla danej 

konwencji. 

Wskazuje sposoby kreowania rzeczywistości. 

Dostrzega w filmach wartości uniwersalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


