
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE  
w klasach pierwszych LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 

Rok 2019/2020  

 

 

Przedmiot, ogólne kryteria i zasady oceniania: 

 
1. Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w społecznym  

życiu kulturalnym. 

2. Rozbudzanie oraz rozwijanie potrzeby obcowania z dziełami sztuki  

i korzystania z dóbr kultury. 

3. Poznanie podstawowych pojęć, mechanizmów i prawidłowości  

stanowiących o rozwoju kultury w społeczności. 

4. Przyswojenie elementarnej wiedzy i pogłębienie samodzielności w dalszym poszerzaniu tej wiedzy z 

zakresu różnych dziedzin sztuki oraz upowszechniania kultury. 

5. Wykształcenie umiejętności krytycznej i refleksyjnej interpretacji oraz  

oceny zjawisk artystycznych i kulturowych. 

6. Poznanie kanonu najwybitniejszych dzieł oraz różnych funkcji sztuki. 

7. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej ucznia oraz stymulowanie jego rozwoju emocjonalnego 

i intelektualnego – poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. 

8. Poznawanie dziedzictwa narodowego oraz jego miejsca w kulturze Europy i świata, rozwijanie 

wrażliwości na jego ochronę oraz utrwalanie poczucia polskości poprzez świadomość tożsamości 

kulturowej.  

9. Zainteresowanie kulturą regionu i lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi.  

10. Zaznajomienie z problemem odmienności różnych kręgów kulturowych oraz różnorodności form 

kultury materialnej i niematerialnej występującej w ramach jednego społeczeństwa ( np. subkultury, 

kontrkultury ) – kształcenie zrozumienia odmienności kulturowej.  

 OBSZARY   OCENIANIA 

• wiadomości 

• umiejętności  

• postawa – aktywność, pracowitość, systematyczność, 

• samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości. 

  FORMY  PRACY  PODLEGAJĄCE  OCENIE 

• prace  pisemne sprawdzające wiadomości (najczęściej w grupach) 

• odpowiedzi  ustne sprawdzające wiadomości i umiejętności, 

• aktywność  na  lekcji  podczas  zadań  indywidualnych  i  grupowych, 

• aktywność twórcza także manualna oparta o sztukę i szeroko pojętą kulturę 

• prace  dodatkowe  ( dla  chętnych ). 

 

  SPOSÓB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 
  Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6 oraz „+” i „-’’, oraz dodatkowo oparte są o system wag – od 1-3 

 

1 normalna 

2 ważna 

3 bardzo ważna 

 

Oceny klasyfikacyjne ustalane są  podstawie poniższego związku pomiędzy średnią ważoną a oceną: 

 

ŚREDNIA WAŻONA  OCENA 

1,65 – 2,64   dopuszczający 

2,65 – 3,64   dostateczny 

3,65 – 4,64   dobry 

4,65 – 5,74   bardzo dobry 

5,75 – 6,00   celujący 



 

 

      wypowiedzi  ustne i pisemne, referaty, prezentacje; 

• przygotowanie  do  lekcji  (materiały,  przybory,  blok,  podręcznik,  zeszyt)  według  ustaleń  nauczyciela; 

• udział  w  konkursach  dotyczących kultury i sztuki 

• praca w grupach 

• aktywność 

• prace  dodatkowe,    

• formy pracy twórczej pozalekcyjnej. 

  KRYTERIA  NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

• posiadł wiedzę i umiejętności  obejmujące  program klasy, 

• reprezentuje szkołę na konkursach artystycznych (kultura i sztuka) i osiąga sukcesy, 

• samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia w dziedzinie kultury poprzez: wykonywanie prac dodatkowych, 

teoretycznych i manualnych  

• biegle posługuje się wiadomościami wiedzy o sztuce i kulturze w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

i praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

• proponuje niekonwencjonalne rozwiązania, 

• jest wzorowo przygotowany do każdych zajęć. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

• posiada wyczerpujący zakres wiedzy,  

• posiada zachowaną logikę odpowiedzi,  

• proponuje własne wnioski i uogólnienia,  

• właściwe stosuje terminy i pojęcia specjalistyczne, posiada bogaty zasób słownictwa, używanie 

cytatów, odwoływanie się do literatury,  

• twórczo wykonuje zadania plastyczne oraz techniczne,  

• posiada oryginalne pomysły,  

• proponuje własną interpretację. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

• robi nieliczne błędy lub niezgodności wypowiedzi z materiałem,  

• posiada niewielkie braki w zakresie wyczerpania tematu, 

• niewłaściwie stosuje niektóre pojęcia,  

• typowo wykonuje zadania plastycznych oraz technicznych - manualne,  

• posiada ograniczoną inwencja własną ,  

• posiada usterki lub braki w zakresie wykorzystania środków wyrazu. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

• posługuje się fragmentaryczną zgodnością wypowiedzi z materiałem, 

• stosuje jedynie połowę wiadomości wykorzystanych w odpowiedzi,  

• fragmentaryczne wykorzystuje lub niewłaściwe stosuje się do terminologii, 

• treść pracy właściwa,  

• zadania plastyczne i techniczne wykonane z  błędami, 

• posiada bierny sposób odtwarzania,  

• prezentuje działania odtwórcze, 

• proponuje minimalny stopień kreatywności.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

• posiada minimalny zakres zgodności wypowiedzi z tematem,  



• stosuje pojedyncze elementy wiedzy dobrane chaotycznie,  

• zadania plastyczne lub techniczne wykonuje nieprawidłowo,  

• odbiega od tematu,  

• nieprawidłowo dobiera realizację mediów do poruszanego problemu,  

• nie posiada pomysłu i własnych rozwiązań.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

• nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem nauczania koniecznych 

do dalszego kształcenia,  

• nie zna podstawowych pojęć z przedmiotu, 

• wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, 

• nie posiada materiałów potrzebnych do realizacji zagadnień przedmiotowych, 

• nie wykonuje zadań podczas lekcji 

• opuszcza zajęcia z przedmiotu. 
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