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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
 

Z WIEDZY O KULTURZE 
 

  
1.     Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z wiedzy o kulturze zostały opracowane na 

podstawie: 

 

 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania  

 programu nauczania „Spotkania z kulturą” 

 

2.     Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się po 

pierwszym semestrze. Ocena za drugi semestr jest ocena roczną (końcoworoczną). 

3.     W IV etapie edukacyjnym podczas oceniania bieżącego, śródrocznego, rocznego i 

końcowego stosuje się następującą skalę ocen z wiadomości i umiejętności: 

 

 celujący, 

 bardzo dobry, 

 dobry, 

 dostateczny, 

 dopuszczający, 

 niedostateczny. 

Podczas oceniania nie stosuje się  przy ocenach znaków: + i – 

 

4.      Ocenianie ma na celu: 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o jego postępach w 

tym zakresie, 

 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce,  zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

 umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5.       Ocenianie obejmuje: 

 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu,  

 ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

przedmiotu,  

 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,  

 ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.                                                          

Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia: 

 odpowiedzi ustne – z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji, 

 kartkówki – niezapowiedziane z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji,  

 sprawdziany pisemne - zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej, 

 prace domowe o różnym charakterze, 

 przygotowanie  - ustnie lub pisemnie - krótkiej prezentacji na zadany temat, 

 aktywność i praca na lekcji,  

 systematyczne sporządzanie notatek w zeszycie. 
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 praca dodatkowe - oceniany jest wkład pracy, pomysłowość, kompozycja, środki 

wyrazu artystycznego, estetyka wykonania. 

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

rocznej nauczyciel bierze pod uwagę również ocenę semestralną. 

 

3. Informację o przewidywanej ocenie semestralnej i końcowej uczeń uzyskuje na miesiąc 

przed RP klasyfikacyjną. 

 

4. Rodzice są informowani o ocenach na zebraniach rodziców i w czasie indywidualnych 

spotkań z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. 

 

5. W przypadku pisemnych pracklasowych, sprawdzianów i testów przyjmuje się następującą 

skalę punktową przeliczaną na oceny tj. 

  

 Uczniowie ZSN w Gąsawie:                      

  

100% - celujący,                                          

99- 90%+1p  bardzo dobry,                         

90% - 70%  + 1p dobry,                               

70% - 50 +1p.%    dostateczny,                 

50% - 30%    dopuszczający,                      

29% - 0%      niedostateczny,                                

  

        

Ocenę celującą  uzyskuje uczeń w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów. 

 

6. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie ( w przypadku jednej godziny 

lekcyjnej w tygodniu ). Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi podczas sprawdzania 

obecności. 

 

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

wpisywana jest do dziennika obok oceny uzyskanej wcześniej. 

 

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

różnych powodów.  

 

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

 

10. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz posiadania 

podręcznika. 

 

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

pierwszych dniach nauki ( wpis w dzienniku). 

 

12. 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; 
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 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. 

 

 

13                                   . 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: 
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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",  

jest bierny na lekcji. 

 

Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń który nie przyswoił koniecznych, niezbędnych 

wiadomości objętych programem. 

 

*** Uczniom posiadającym opinie PPP/orzeczenia lekarskie lub IPET-y dostosowuje się 

sposób oceniania zgodnie z zaleceniami zawartymi w w/w dokumentach. 

 

 

Gąsawa, wrzesień 2019r.                                          

 

 


