
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE 

dla klas DRUGICH 

 

1. Uczeń powinien być oceniany zgodnie z wymaganiami przedmiotowymi, 

przedmiotowym systemem oceniania, realizowanym programem nauczania oraz zgodnie z 

podstawą programową. 

2. Kryteria i skala ocen z wiedzy o kulturze: 

2.1. W ciągu półrocza uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny, w tym: 

a. z odpowiedzi ustnej lub referatu lub prezentacji, 

b. z recenzji (filmu, spektaklu teatralnego, wydarzenia kulturalnego, wystawy) 

c. ze sprawdzianu wiadomości 

2.2. Nauczyciel może także oceniać uczniów na podstawie: 

a. kartkówek (niezapowiedziane formy sprawdzenia wiedzy nietrwające dłużej niż 20 minut), 

b. umiejętności interpretacji dzieła sztuki 

c. aktywności na lekcji 

d. pracy grupowej lub indywidualnej, 

e. zadania domowego. 

2.4. Sprawdziany pisemne (klasówki, kartkówki) powinny być oceniane wg następującej skali: 

POWYŻEJ 100% - celujący 

100 – 91% - bardzo dobry 

90 – 76% - dobry 

75 – 56% - dostateczny 

55 – 40% - dopuszczający 

PONIŻEJ 40%- niedostateczny. 

 3.Wypowiedzi uczniowskie winny być oceniane przede wszystkim pod względem merytorycznym. 

Na ocenę wypowiedzi ustnej ucznia może mieć wpływ również jej kompozycja oraz warstwa 

językowa. 

4. Warunki i tryb oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

4.1. Wszystkie oceny są jawne. 

4.2. Uczeń powinien być oceniany nie rzadziej niż co 6 tygodni (termin ten ulega zmianie, jeśli 

uczeń był chory dłużej niż dwa tygodnie lub zajęcia nie były realizowane z powodu zmian 

organizacyjnych w szkole). 

4.3. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane swoją nieobecnością. 

4.4. Sprawdziany oraz prace pisemne są obowiązkowe. 

a. Pisemne sprawdziany powinny być zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i 

odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

b. Nauczyciel przeprowadza sprawdzian z danego działu tylko w dwóch terminach. 

c. Uczeń ma obowiązek na pierwszych zajęciach z przedmiotu od ustania dłuższej nieobecności 

(usprawiedliwionej) porozumieć się z nauczycielem w sprawie terminu napisania zaległego 

sprawdzianu, pracy pisemnej (recenzji). 

d. Termin ustala nauczyciel. 

e. Jeżeli z powodu dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie mógł napisać sprawdzianu 

(w pierwszym ani w drugim terminie), to zalicza daną partię materiału w terminie i formie 

wyznaczonych przez nauczyciela. 

f. Uczeń przynajmniej raz w ciągu roku przygotowuje w formie pisemnej recenzję dotyczącą 

zagadnienia zaproponowanego przez nauczyciela. 

g. Termin oddania recenzji ustala nauczyciel przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

h. Nauczyciel może wyznaczyć uczniowi inny termin oddania recenzji, gdy jego nieobecność na 

zajęciach była usprawiedliwiona. 

4.5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, pracy pisemnej. 

a. Uczeń może daną formę pisemną poprawić tylko raz. 

b. Zarówno pierwsza ocena, jak i druga zostają wpisane do dziennika lekcyjnego. 



c. Termin poprawy ustala nauczyciel. Nie powinien on przekraczać dwóch tygodni od oddania 

poprawianej pracy. 

4.6. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w ciągu śródrocza. 

a. W pierwszym tygodniu bezpośrednio po chorobie trwającej nieprzerwanie minimum dwa 

tygodnie uczeń ma prawo do dodatkowego nieprzygotowania. 

b. Brak zadania domowego oznacza nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. 

c. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie pisemnie na kartce przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

d. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym powtórzeniem 

materiału (także w formie ustnej) i przed zapowiedzianą formą pisemną. 

e. Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowania w dzienniku lekcyjnym.4.7. Zakres dostosowania 

metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia z dysfunkcją. 

Nauczyciel powinien: 

• ułatwić uczniowi koncentrację – uczeń powinien siedzieć jak najbliżej nauczyciela, 

• w trakcie odpowiedzi ustnej stosować pytania pomocnicze, 

• wydłużyć czas odpowiedzi ustnej, 

• unikać pytań problemowych, 

• nie odpytywać z głośnego czytania 

• starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów, 

• uwzględniać trudności w rozumieniu treści podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej 

czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu, 

• nie omawiać błędów ucznia wobec całej klasy, 

• w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów pracy, 

planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), 

• nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w pracach pisemnych 

• sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek, 

• pozwalać na wykonywanie prac na komputerze, 

• zachęcać do poprawy zadań, prac pisemnych, sprawdzianów. 

4.8. Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej nauczyciel uwzględnia zdobytą wiedzę i 

umiejętności, zaangażowanie i aktywność, obecność na zajęciach lekcyjnych. 

a. Podstawą oceny klasyfikacyjnej są oceny zapisane w dzienniku lekcyjnym. 

b. Sprawdziany wiadomości, prace pisemne (recenzje) oraz odpowiedzi ustne mają większą wartość 

od pozostałych ocen uzyskiwanych przez ucznia. 

c. Ocena nie jest średnią. 

d. Nauczyciel powiadamia ucznia i wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej na 

miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

e. Po otrzymaniu propozycji oceny klasyfikacyjnej uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia 

zadeklarować chęć poprawy. 

f. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą to: 

• usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

• przystąpienie do wszystkich przeprowadzonych przez nauczyciela sprawdzianów oraz oddanie do 

sprawdzenia prac pisemnych, 

• przystępowanie do poprawy ocen cząstkowych przeprowadzanych przez 

nauczyciela w ciągu roku szkolnego, 

• nienaganne przygotowanie do lekcji od momentu wystawienia oceny proponowanej do momentu 

ewentualnej poprawy. 

g. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel. 

h. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na umówiony z nauczycielem termin poprawy z 

przyczyn nieusprawiedliwionych, traci możliwość poprawy oceny. W przypadku nieobecności 

usprawiedliwionej, nauczyciel w porozumieniu z uczniem może wyznaczyć dodatkowy termin 

poprawy. 

j. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie 

od wyników poprawy, do której przystąpił uczeń. 



4.9. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny rocznej ustalonej przez nauczyciela wg zasad 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

4.10. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego wg zasad Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

a. Egzamin składa się z części pisemnej (sprawdzian wiadomości z zagadnień zrealizowanych w 

ciągu roku szkolnego, który jest oceniany wg skali ocen zamieszczonej w punkcie 2.4.) i ustnej 

(uczeń losuje zestaw obejmujących zagadnienia zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego). 

4.11. Uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego wg zasad Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania i Statutu ZSP nr 3 w Końskich. 

a. Egzamin składa się z części pisemnej (sprawdzian wiadomości z zagadnień zrealizowanych w 

ciągu roku szkolnego, który jest oceniany wg skali ocen zamieszczonej w punkcie 2.4.) i ustnej 

(uczeń losuje zestaw obejmujących zagadnienia zrealizowane w ciągu całego roku szkolnego). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O KULTURZE DLA KLAS DRUGICH 

Dopuszczający 
Uczeń: 

-zna i stosuje główne pojęcia przedmiotu „wiedza o kulturze” (cywilizacja, kultura, natura, znak, 

symbol, kod 

kulturowy, sztuka, dzieło sztuki, piękno, kicz, brzydota, epoka, styl, konwencja, kierunek 

artystyczny,tradycja, klasyka); 

-wymienia epoki, style, kierunki i dziedziny w historii kultury; 

-wymienia czołowych twórców (polskich i europejskich),wskazuje ich zasługi dla rozwoju kultury; 

-podaje cechy charakterystyczne dla kultury danej epoki; 

-wymienia główne znaki, symbole oraz tradycje europejskiego kręgu kulturowego i polskiej kultury 

narodowej; 

-zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, 

plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów); 

-wskazuje cechy i tematy współczesnego malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki, teatru, kina, 

fotografii; 

-wymienia podstawowe terminy związane z językiem dzieł: malarskich, rzeźbiarskich, 

architektonicznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych; 

-wymienia nazwy najważniejszych kierunków malarskich, rzeźbiarskich, architektonicznych, 

muzycznych, oraz nurtów teatru, kina, fotografii XX i początku XXI w.; 

-wyjaśnia znaczenie pojęcia sztuka użytkowa oraz wymienia podstawowe terminy związane z 

językiem sztuki użytkowej; 

-wskazuje cechy współczesnej telewizji, Internetu; 

-rozróżnia tradycyjne i nowatorskie dziedziny artystyczne; 

-zna najważniejsze zabytki ogólnoświatowego, europejskiego, polskiego i regionalnego dziedzictwa 

kulturowego, regionalne zabytki, zwyczaje ; 

-analizuje film lub spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej 

dziedziny sztuki; 

-wymienia różne formy mediów kultury (słowo mówione, pismo, książka, obraz malarski, 

fotografia film, program telewizyjny, spektakl teatralny); 

-przedstawia (w dowolnie udokumentowanej formie) własne doświadczenia kulturalne; 

-wypowiada się - w mowie i piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w kulturze 

(zachowań, 

obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki); 

-wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając takich pojęć, jak: forma, kompozycja, funkcja, 

nadawca, 

odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium; 

Dostateczny 
Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

-wskazuje różnice znaczeniowe między głównymi pojęciami kulturowymi (cywilizacja, kultura, 

sztuka, dzieło sztuki); 

-odróżnia pojęcie kultury rozumianej jako dorobek artystyczny od kultury rozumianej jako 

całokształt 

dorobku ludzkości, ze zrozumieniem używa określeń: kulturowy i kulturalny; 

-przytacza różne definicje kultury oraz wymienia funkcje sztuki; 

-podaje przykłady obecności oraz znaczenia form kultury w życiu człowieka i wyciąga wnioski; 

-posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, zglobalizowana, 

subkultura i określa, w czym przejawiają się poszczególne rodzaje kultury 

-dostrzega wielowymiarowość kultury; 

-przytacza koncepcje pojmowania sztuki obecne w dziejach kultury; 

-nazywa/wymienia i charakteryzuje znane z historii sztuki style, kierunki, zjawiska artystyczne; zna 



ich prekursorów oraz przełomowe dzieła; 

-wymienia cechy wybranych kierunków obecnych we współczesnym malarstwie, sztuce 

rzeźbiarskiej; 

-omawia problematykę współczesnej architektury; 

-wymienia nazwiska współczesnych polskich malarzy, rzeźbiarzy, architektów i określa tematykę 

ich prac lub podaje przykłady ich projektów; 

-podaje główne cechy wybranych współczesnych nurtów w muzyce, teatrze, kinematografii; 

-wylicza główne cechy wybranych zjawisk współczesnej fotografii; 

-przytacza nazwiska ważnych przedstawicieli muzyki, teatru, kina, sztuki fotograficznej 

 XX i XXI w.; 

-podaje najważniejsze fakty z historii telewizji, Internetu, wymienia ich funkcję oraz wskazuje 

elementy języka telewizyjnego, internetowego; 

-wykazuje wobec dzieł sztuki postawę refleksyjną i wartościującą; podejmuje próbę samodzielnej 

analizy, interpretacji i oceny wybranego tekstu kultury; 

-definiuje piękno jako kategorię estetyczną oraz podaje przykłady środków służących wyrażaniu 

piękna w sztuce różnych epok; 

-gromadzi przykłady kiczu i brzydoty w sztuce; 

-analizuje temat dzieła oraz treści i formę, wykorzystując podstawowe wiadomości o stylach i 

epokach z różnych dziedzin sztuki; 

-zna główne typy stylów w historii sztuki (np. styl danego twórcy, prądu, szkoły artystycznej, 

epoki); 

-wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, konsumpcja, 

produkcja, twórczość, użytkowanie, uczestnictwo, animacja); 

-charakteryzuje podstawowe media kultury (słowo, obraz, dźwięk, widowisko); 

-wymienia nazwy współczesnych mediów i wskazuje podobieństwa oraz różnice między nimi 

-interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, osiedle, podwórko, 

miasto, kościół, stadion piłkarski); 

-samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach; 

Dobry 
Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę dostateczną, a ponadto: 

-interpretując wytwory kultury, stosuje rozróżnienie pojęcia kultury rozumianej jako dorobek 

artystyczny oraz kultury rozumianej jako całokształt dorobku ludzkości; 

-wskazuje związki współczesności ze starożytnością oraz kolejnymi epokami w dziejach kultury; 

-dostrzega i objaśnia konteksty związane z interpretacją wybranych tekstów kultury; 

-wskazuje podobieństwa i różnice między sztuką różnych epok; 

-omawia przemiany pojmowania piękna na przestrzeni czasu; 

-zna charakterystyczne zjawiska kultury współczesnej(np. wielostykowość, audiowizualność, 

synkretyzm); 

-wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, 

kultową, poznawczą, ludyczną); 

-podaje przykłady różnych form komunikacji kulturowej; 

-w analizowanych tekstach kultury rozpoznaje środki artystycznego wyrazu i określa ich funkcje; 

-na wybranych przykładach wyjaśnia zjawisko intertkstualności w sztuce; 

-porównuje różne sposoby artystycznego kreowania tych samych motywów, tematów, idei 

w sztuce; 

-podaje przykłady artystów najsłynniejszych w dziejach kultury, wyjaśnia, na czym polega 

przełomowy charakter ich twórczości; 

-charakteryzuje wybrane nurty współczesnego malarstwa, sztuki rzeźbiarskiej, muzyki, fotografii, 

teatru 

-omawia znaczenie architektury w życiu współczesnego człowieka; 

-omawia najważniejsze elementy języka filmu, telewizji, Internetu; 

-charakteryzuje Internet jako nowe medium; 



-wymienia przykłady dóbr kultury (światowej, narodowej, regionalnej), określa ich znaczenie oraz 

sposoby 

ochrony;-porządkuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, 

dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane (rodzina, 

rówieśnicy, społeczność lokalna, naród); 

Bardzo dobry 
Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę dobrą, a ponadto: 

-sytuuje wybrane dzieła sztuki w kontekście historyczno-kulturowym, określa ich związek z epoką 

 i stylem 

artystycznym; formułuje sądy/komentarze wartościujące na temat omawianych tekstów kultury; 

odczytuje ich 

dosłowne, symboliczne i metaforyczne znaczenie; 

-potrafi odnosić elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła 

sztuki) do kategorii takich jak: czas, przestrzeń, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność 

lokalna, naród); 

-wskazuje przykłady, motywy współczesnego nawiązywania do tradycji poszczególnych epok; 

-uczestniczy w różnych formach życia kulturalnego w szkole/poza nią; 

-charakteryzuje zjawisko funkcjonowania piękna oraz brzydoty w sztuce i określa, jak pojmowane 

są te kategorie współcześnie; 

-charakteryzuje i wartościuje nowe zjawiska artystyczne/paraartystyczne w kulturze (np. happening, 

graffiti, kultura klubowa, blogi, hip-hop itd.); 

-omawia wpływ rozwoju mediów na postrzeganie rzeczywistości przez człowieka; 

-interpretuje, waloryzuje wybrane teksty kultury; określa ich rodzaj, środki artystycznego wyrazu, 

wskazuje konteksty interpretacyjne; 

-charakteryzuje i uzasadnia przyczyny popularności, ponadczasowości wybranych twórców kultury 

oraz ich dzieł; 

-dokonuje analizy oraz interpretacji porównawczej tekstów kultury różnych epok; formułuje i 

weryfikuje hipotezy oraz wnioski interpretacyjne; 

-wskazuje relacje między kulturami: lokalną, regionalną, narodową i europejską, ujawniające się w 

konkretnych dziełach sztuki i praktykach kultury; 

-dba o ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa kulturowego; 

Celujący 
Uczeń spełnia wymagania określone na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

-wykazuje duże zaangażowanie na lekcjach wiedzy o kulturze, szczególnie w realizacji projektów 

związanych z treściami przedmiotu; 

-wykorzystuje poznane pojęcia do charakterystyki kultury własnego regionu;-analizuje związki 

współczesnych modeli kultury z historycznymi typami kultury europejskiej; 

-podaje współczesne przykłady wielokulturowości i charakteryzuje to zjawisko; 

-gromadzi informacje na temat kultury niezależnej i analizuje jej różnorodne przejawy; 

-analizuje zależności między nowymi mediami a kulturą; 

-przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej– blog, forum, strona WWW 

– zna tematy związane z kulturą lokalną i regionu; 

-aktywnie uczestniczy w szkolnym/pozaszkolnym życiu kulturalnym (organizacja i 

współorganizacja imprez kulturalnych, działalność w Samorządzie Uczniowskim, współpraca z 

lokalnymi mediami, kulturalna akcja charytatywna); 

-organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (np. spotkanie z twórcą kultury, 

przedsięwzięcie artystyczne); 

-współpracuje z osobami/instytucjami związanymi z kulturą; 

-uprawia i popularyzuje własna twórczość, określa jej charakter, wskazuje źródła inspiracji; 

-prowadzi i dokumentuje działania związane z aktywnością kulturalną i samokształceniem 

kulturowym. 

 



 

 

 

 

 


