
PRZEDMIOTOWY SYSTEM 

OCENIANIA 

 Z WIEDZY O KULTURZE 
 

 

 

1. System opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 

-  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  . 

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r.) 

-  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.  

- Program kształcenia w zakresie podstawowym dla liceów ogólnokształcących, 

profilowanych, techników  ZSBiO /wok/2012 

 

2.  Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia: 

 krótkie wypowiedzi ustne na bieżących lekcjach 

 sprawdziany pisemne - zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej. Trwają od 15 

do 30 minut. 

 prace domowe o różnym charakterze, 

 aktywność na lekcji , 

 praca plastyczna - oceniany jest wkład pracy, pomysłowość, kompozycja, środki 

wyrazu artystycznego, estetyka wykonania. 

 prace dodatkowe : 

 

a) aktywny udział ucznia w życiu kulturalnym szkoły lub miasta ( potwierdzony 

odpowiednimi zaświadczeniami ) 

b) udział ucznia w konkursach i olimpiadach artystycznych, przy czym za  

zdobycie jednego z pierwszych miejsc lub przejście do następnego etapu uczeń 

otrzymuje ocenę celującą. Za sam udział w jednej z tych form uczeń uzyskuje 

ocenę bardzo dobrą. 

3. Ocena semestralna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych, a przy wystawianiu oceny 

rocznej nauczyciel bierze pod uwagę również ocenę semestralną. 

 

4. Informację o ocenie semestralnej i końcowej uczeń uzyskuje w terminie zgodnym ze 

Statutem Szkoły.  

 

5. Rodzice są informowani o ocenach poprzez elektroniczny system kontroli – librus, na 

zebraniach rodziców i w czasie indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem 

przedmiotu. 

 

6. W przypadku prac pisemnych lub kartkówek, których ocena jest możliwa przy 

zastosowaniu skali punktowej przyjmuje się następujący przelicznik na oceny cyfrowe: 



0-44%   punktów niedostateczny 

45-54%  punktów dopuszczający 

55%-74%  punktów dostateczny 

75%-89%  punktów dobry 

91%-98%  punktów bardzo dobry 

99% - 100%  punktów celujący    

 

 

 

7 . W przypadku prac plastycznych lub innych prac tematycznych uczeń w przypadku 

nieobecności ma obowiązek oddać pracę w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, jeżeli 

uczeń nie dotrzyma terminu otrzymuje ocenę niedostateczną (bez możliwości poprawienia). 

 

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni. Ocena z poprawy 

wpisywana jest do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej. 

 

9. Uczeń ma obowiązek zaliczyć w ciągu dwóch tygodni sprawdzian, którego nie pisał z  

różnych powodów.  

 

10. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. 

 

11. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz posiadania 

podręcznika. 

 

12. Uczniowie zapoznawani są z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o kulturze w 

pierwszych dniach nauki. 

 

13. Cele edukacyjne nauczania wiedzy o kulturze: 

 

 Uczeń rozumie treść znaczeniową pojęcia "kultura", relacje kultury z naturą oraz 

wzajemne stosunki kultury i cywilizacji; 

 Potrafi skomentować mapę polskiej kultury, jej wewnętrzne zróżnicowanie; 

 Zna mniejszości narodowe obecne na mapie kulturalnej i potrafi scharakteryzować ich 

aktywność kulturalną; obserwuje zwłaszcza mniejszości na terenie najbliższego 

regionu; 

 Umie wskazać na podstawowe cechy tradycyjnej kultury ludowej, zna folklor 

własnego regionu, umie rozpoznać cechy i funkcje folkloryzmu; 

 Potrafi scharakteryzować wartości kultury swojej małej ojczyzny i wskazać na jej 

przejawy życiowe, skierowane ku przyszłości, zajmujące ważne miejsce w programie 

cywilizacyjnego rozwoju regionu; 

 Jest w stanie scharakteryzować wielkie style sztuki dawnej; powiązać ich stylistyczne 

znamiona z fundamentem formacji kulturowych, wskazać w ramach tych formacji na 

integralne powiązanie różnych dziedzin sztuki: architektury oraz sztuk plastycznych, 

teatralnych, muzycznych; 

 Rozumie rolę osiągnięć cywilizacyjnych-w tym zwłaszcza środków komunikacji- w 

kształtowaniu się swoistych znamion kultur różnych czasów; 

 Zna podstawowe elementy języka różnych dziedzin sztuki i potrafi skorzystać z tej 

wiedzy przy analizie poszczególnych dzieł artystycznych; umie rozpoznać i 

scharakteryzować gatunki artystycznej twórczości; 



 Orientuje się w naturze związków-w tym także związków niebezpiecznych-kultury i 

sztuki z ideologią i polityką z jednej a komercyjnym przemysłem z drugiej strony; 

 Uświadamia sobie rolę mediów komunikacyjnych-zwłaszcza telewizji i Internetu-w 

kulturze dnia dzisiejszego i jutrzejszego; 

 Umie wskazać na różne zakresy obowiązków i powinności władz państwowych, 

samorządowych wobec kultury i sztuki oraz zasięg i charakter prywatnego mecenatu 

nad sztuką; zna zwłaszcza działania publiczne i prywatne w swoim regionie; potrafi 

skorzystać z informacji statystycznych, by porównać poziom aktywności kulturalnej 

własnego regionu z tłem krajowym; orientuje się w strategicznych zamierzeniach 

ujętych w lokalnych (regionalnych) planach rozwoju kultury; 

 Zna i potrafi scharakteryzować działalność i rolę wybitnych ludzi kultury i sztuki-

dawnej i współczesnej-w skali kraju i regionu. 

 

14 . Wymagania na poszczególne oceny: 

 

Wymagania edukacyjne na stopień celujący: 

 

Uczeń: 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości; 

Systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie książek i artykułów; 

wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno w 

czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej; 

bierze udział w konkursach, osiąga sukcesy; 

jest autorem prac o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych; 

potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem 

samodzielnie nabytej wiedzy. W pełni przyswoił wiadomości na stopień bardzo dobry. 

 

 

Wymagania edukacyjne na stopień bardzo dobry: 

 

Uczeń: 

w pełni przyswoił wiadomości objęte podstawą programową; 

sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji, potrafi skorelować je z wiedzą z pokrewnych przedmiotów; 

samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się 

nabytymi umiejętnościami; 

rozwiązuje dodatkowe zadania; 

uczestniczy w życiu kulturalnym; 

aktywnie uczestniczy w lekcjach. 

 

 

Wymagania edukacyjne na stopień dobry: 

 

Uczeń: 

potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do różnych źródeł wiadomości; 

wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji; 

potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując 

wiedzę przewidzianą programem wiedzy o kulturze. 

 

 



Wymagania edukacyjne na stopień dostateczny: 

 

Uczeń: 

potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; 

jego wiedza jest wyrywkowa i fragmentaryczna; 

umie wykonać proste zadania; 

w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym; tylko sporadycznie jest 

aktywny na lekcji. 

 

 

Wymagania edukacyjne na stopień dopuszczający: 

 

Uczeń: 

ma spore luki w wiadomościach objętych programem, przy czym mógłby je uzupełnić przy 

znacznej pomocy nauczyciela; 

opanował tylko niezbędne treści w uczeniu się przedmiotu "wiedza o kulturze", potrzebne w 

życiu: 

jest bierny na lekcji. 

 

Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń który nie przyswoił koniecznych, niezbędnych 

wiadomości objętych programem. 

 

 

 

Anna Zielińska 


