
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

WIEDZA O KULTURZE 

 

1. Przedmiotem oceny ucznia są: 

- wypowiedzi ustne, zarówno jako odpowiedzi na pytania, jak i jako głosy                    

w toczonych na lekcjach dyskusjach,  

- prace pisemne w formie zadanych wypracowań oraz przygotowywanych 

referatów,  

- kartkówki (z trzech ostatnich lekcji),  

- sprawdziany wiadomości w postaci prac klasowych,  

- prace domowe,  

- prezentacje w klasie (projekty: gazetki, albumy, plakaty),  

- aktywność, zainteresowanie, zaangażowanie w proces nauki ( samodzielne  

przygotowanie materiałów do lekcji),  

- praca z materiałem źródłowym – omawianie dzieła sztuki,  

- własne zainteresowania kulturalne ucznia oraz umiejętność ich kompetentnej  

prezentacji.  

- udział ucznia w konkursach,  

- aktywny udział ucznia w życiu kulturalnym szkoły lub miasta.  

 

2. Kryteria ocen  

1) niedostateczny 

Uczeń:  
- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania wiedzy o kulturze, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,  

- nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania                          

o niewielkim, elementarnymi stopniu trudności, 

- narusza podstawowe normy i zasady kultury; 

2) dopuszczający 

Uczeń:  
- odpowiada na proste pytania dotyczące historii kultury współczesnych zjawisk 

w kulturze,  

- rozpoznaje okresy w dziejach kultury i zachodzące w nich zmiany,  

- wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości ze źródeł,  

-w wypowiedziach występują błędy merytoryczne; 

3) dostateczny  
Uczeń:  
- wykazuje znajomość i zrozumienie istotnych aspektów kultury w historii 
Polski i świata w zakresie programu nauczania,  

- wykorzystuje wiedzę w celu opisania zjawisk kulturowych,  

- próbuje wybierać i łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł,  

- konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne wewnętrznie uporządkowane,  

z właściwym użyciem pojęć z dziedziny historii sztuki i kultury,  

- poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski;  



4) dobry  

Uczeń:  

- wykazuje ogólną wiedzę w ramach programu nauczania, w zakresie niektórych 

zagadnień prezentuje wiedzę szczegółową i zrozumienie poruszonych 

problemów,  

- używa swej wiedzy do opisu zjawisk kulturowych,  
- podejmuje próby samodzielnych dociekań, wymagających nieznacznej  

korekty,  

- stosuje w praktyce zasady sprawnego komunikowania się,  

- uczeń w pełni przedstawia temat,  

- wykazuje się poprawnością merytoryczną;  

5) bardzo dobry  

Uczeń:  

- wykazuje wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie programu nauczania, 

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,  

- uczeń wyczerpująco przedstawia temat,  
- wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń,  

-swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji  

zagadnień,  

- wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk;  

6) celujący  

Uczeń:  

- wykazuje wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie programu nauczania,  

- jest w swoich dociekaniach samodzielny i niezależny ,  

- wykona zadania wykraczające poza obowiązujące w procesie nauczania.  
Na ocenę celującą z przedmiotu wpływa postawa twórcza i aktywność, udział 

w dyskusjach i konkursach, zaangażowanie w ćwiczeniach lekcyjnych, 

uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, postępy w zdobywaniu umiejętności 

artystycznych związanych z przedmiotem wykorzystywane na forum (np. 

podczas stosownych uroczystości) lub przynoszące chlubę naszej szkole.  

 

3. Procentowe przeliczanie punktów na oceny: 

0 – 40 %                 niedostateczny 

41 – 55 %               dopuszczający 

56 – 75 %               dostateczny 

76 – 90 %               dobry 

91 – 100 %              bardzo dobry 

4. Przy ocenianiu prac długoterminowych brane są pod uwagę:  

 

1) poprawność merytoryczna, 

2) ujęcie tematu, 

3) poprawność językowa, 

4) estetyka wykonania, 

5) samodzielność pracy, 

6)  pomysłowość i inwencja twórcza, 

7) forma prezentacji.  



5. W pracy w grupie oceniane są: 

1) poprawność merytoryczna, 

2) komunikacja, 

3) styl pracy grupy, 

4) prezentacja.  

Uczniowie aktywni, zaangażowani, oceniani są plusem, lider otrzymuje ocenę 

bdb.  

 

6. Nieprzygotowanie do lekcji 

Raz w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz brak pracy domowej           

z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów. 

7. Zasady poprawiania ocen określa Statut ZSB. 

 


