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Kryteria oceny analizy i interpretacji sceny z filmu

A (0-6 pkt.). Koncepcja interpretacyjna jest pomysłem na odczytanie fragmentu filmu w kontekście
całego utworu, może być wyrażona np. w postaci tezy lub hipotezy interpretacyjnej lub może wynikać
z całościowej wymowy pracy. Ocenia się ją ze względu na to, czy koncepcja interpretacyjna znajduje
potwierdzenie w materiale zawartym w utworze i czy jest spójna (tzn. obejmuje i łączy w całość
odszukane przez piszącego sensy utworu). Ocenie podlega, czy uczestnik dociera do sensów
niedosłownych interpretowanego utworu, czy czyta go jedynie na poziomie dosłownym.
Koncepcja jest niespójna, gdy jest fragmentaryczna, gdy zawiera luźno powiązane, niepowiązane lub
wzajemnie wykluczające się odczytania sensu utworu.
Brak koncepcji to brak śladów poszukiwania sensu utworu, praca nie jest analizą i interpretacją, lecz
np. streszczeniem.

B (0-15 pkt.). Uzasadnienie tezy interpretacyjnej jest oceniane ze względu na to, czy jest trafne i czy
jest pogłębione. Uzasadnienie trafne zawiera wyłącznie powiązane z utworem argumenty za
odczytaniem sensu dzieła. Argumenty muszą wynikać ze sfunkcjonalizowanej analizy, to znaczy
wywodzić się z formy i treści tekstu. Uczestnik wykazuje się wiedzą funkcjonalną z zakresu
filmowych środków wyrazu (wskazuje i nazywa filmowe środki wyrazu oraz określa ich funkcje w
analizowanym fragmencie filmu).
Uzasadnienie jest częściowo trafne, jeśli w pracy został sformułowany przynajmniej jeden argument
powiązany z utworem i wynikający ze sfunkcjonalizowanej analizy.
Uzasadnienie jest pogłębione, jeśli znajduje potwierdzenie nie tylko w analizowanym fragmencie i
całym filmie, ale także w kontekstach, np. historycznym, literackim, filozoficznym, kulturowym (np.
twórczość Andrzeja Wajdy, polska szkoła filmowa, nurty filozoficzne, koncepcje etyczne itp.).
Uczestnik powinien choć częściowo rozwinąć przywołany kontekst, aby uzasadnić jego pojawienie się
w wypowiedzi.
Uzasadnienie jest niepogłębione, gdy uczestnik koncentruje się tylko na analizowanym fragmencie i
nie przywołuje kontekstów.
Zarówno liczba, jak i jakość argumentów ma wpływ na ocenę pracy.
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C (0-4 pkt.). Poprawność rzeczową ocenia się na podstawie liczby błędów rzeczowych. Pomyłki (np.
w nazwach własnych lub datach) niewpływające na koncepcję interpretacyjną uważa się za usterki, a
nie błędy rzeczowe. Usterki mają również wpływ na ocenę zadania.

D (0-3 pkt.) Kompozycja jest oceniana ze względu na funkcjonalność segmentacji i uporządkowanie
wywodu. Istotne jest, czy tekst ma przemyślaną strukturę. Należy też wziąć pod uwagę, czy w tekście
zostały wyodrębnione – językowo i graficznie – części pracy oraz akapity niezbędne dla jasnego
przedstawienia koncepcji interpretacyjnej i uzasadniających ją argumentów, a także czy wyodrębnione
części i akapity są logicznie oraz konsekwentnie uporządkowane.

E (0-3 pkt.) Styl tekstu ocenia się ze względu na stosowność. Styl uznaje się za stosowny jeśli dobór
środków językowych jest celowy i adekwatny do sytuacji komunikacyjnej i koncepcji interpretacyjnej.

F. (0-4 pkt.) Poprawność językowa i zapisu. Poprawność językowa oceniana jest ze względu na liczbę
i wagę błędów językowych (bez podziału na kategorie). Poprawność zapisu ocenia się ze względu na
liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. W przypadku rażącej liczby błędów ortograficznych
i interpunkcyjnych praca może zostać zdyskwalifikowana.
Jeśli praca jest krótsza niż zakładana liczba słów (200), punkty przyznawane będą tylko w kryteriach A,
B, C.
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