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Przedmiotowy System Oceniania. 

Wiedza o kulturze. 

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie 

 

 

1. Ocenie wraz z informacją zwrotną podlegają: 

- Dziennik spotkań z kulturą zawierający minimum trzy interpretacje różnych wytworów kultury w 
semestrze,  

- prace klasowe (minimum dwie w semestrze), 

- przynajmniej jedna praca domowa w semestrze, 

- dodatkowo każda praca domowa nie podlegająca omówieniu na lekcji, a której nauczyciel nie 
określi jako podlegającej ocenie cząstkowej musi zostać opatrzona informacją zwrotną, 

- w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel zastrzega sobie prawo do wystawienia pozytywnej oceny za 
twórczość artystyczną bądź działalność na rzecz kultury i jej upowszechniania w obrębie szkoły i poza 
nią. 

2. Przedmiotem oceny są: 

- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, 

- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w kontakcie z wytworami kultury, 

- twórczość własna prezentowana w szkole i poza nią, 

- animacja kultury w szkole i poza nią, 

- wkład w samorozwój i samoświadomość własnego uczestnictwa w kulturze. 

 

3. Zasady prowadzenia Dziennika spotkań z kulturą (zwanym dalej Dziennikiem) i kryteria jego 
oceny: 

- w celu uzyskania pozytywnej oceny uczeń sporządza nie mniej niż 3 wpisy w Dzienniku dotyczące 
różnych wytworów kultury w semestrze, 

- zapisy powinny być interpretacją wybranego wytworu kultury przy użyciu poznanych na lekcjach 
narzędzi z uwzględnieniem zagadnień formalnych oraz treści i zawierające własną ocenę i 
przemyślenia, 

- zapisy mogą przybierać różnorodne formy (zapis tradycyjny, nagranie głosowe, prezentacja 
multimedialna, nagranie video, itd.), 

- postępy w prowadzeniu Dziennika mogą być kontrolowane przez nauczyciela jednak nie wcześniej 
niż 2 listopada, 

- nauczyciel zbiera Dzienniki nie wcześniej niż 5 tygodni przed ostatecznym terminem wystawienia 
oceny semestralnej/rocznej, jednak nie później niż 3 tygodnie przed tą datą, 
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- szczegółowe kryteria oceny nauczyciel podaje najpóźniej do 17 października, a w przypadku, gdy 
kryteria te nie uwzględniają elementów zawartych w Dziennikach, które nauczyciel uzna za 
szczególnie ważne, kryteria te mogą ulec uzupełnieniu w drugim semestrze, 

- ilość wpisów nie decyduje o ocenie, jednak 3 wpisy w semestrze są niezbędne do wystawienia 
pozytywnej oceny. 

 

4. Zasady przeprowadzania prac klasowych 

- prace pisemne będą mieć charakter sprawdzania umiejętności posługiwania się narzędziami 
poznanymi na lekcji w interpretacji wybranych dzieł kultury, 

- w momencie przekazania uczniom informacji o sprawdzianie (nie później niż z tygodniowym 
wyprzedzeniem) nauczyciel podaje zakres materiału, kryteria oceny oraz zasady oceniania 
(NaCoBeZu). 

 

5. Prace domowe podlegające ocenie 

- na przygotowanie prac pisemnych podlegających ocenie uczeń ma nie mniej niż dwa tygodnie, 

- każdorazowo nauczyciel podaje zasady oraz kryteria oceny prac domowych (NaCoBeZu). 

 

6. Ramowe kryteria ocen Dziennika spotkań z kulturą, prac pisemnych oraz ocenianych prac 
domowych. Uczeń otrzymuje poszczególne oceny, gdy: 

 

ocena niedostateczna: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wiedzy o 
kulturze, a braki w wiadomościach i umiejętnościach  uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy, oraz 

 nie jest w stanie opisać nawet przy użyciu podstawowych terminów typowych wytworów 
kultury. 

ocena dopuszczająca: 

 ma braki w opanowaniu materiału zawartego w podstawie programowej, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy, oraz 

 posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury oraz potrafi opisać proste dzieła kultury 
przy użyciu podstawowych pojęć i terminów. 

ocena dostateczna: 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w zakresie wiedzy o 
kulturze na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 
oraz 

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i interpretuje typowe wytwory kultury 
przy użyciu poznanych narzędzi; w interpretacjach pojawiają się błędy dotyczące treści i 
formy 
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ocena dobra: 

 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na 
poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, oraz 

 poprawnie stosuje wiadomości, oraz 

  w sposób poprawny interpretuje typowe dla danej dziedziny artefakty przy użyciu narzędzi 
poznanych na lekcjach, 

ocena bardzo dobra: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i interesująco interpretuje wytwory kultury przy użyciu zdobytej wiedzy, oraz 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 

ocena celująca: 

 posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące program wiedzy o kulturze, samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdolnienia, oraz 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
stosuje je do interpretacji dzieł kultury, proponuje rozwiązania nietypowe, interpretuje 
wytwory kultury w sposób twórczy, wykraczający poza schematy, lub 

 ma tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub 
jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych albo posiada inne porównywalne 
osiągnięcia w tym wystawy swoich prac artystycznych, publikację własnych utworów itd. 

7. Uczeń ma prawo, na swój wniosek, poprawić ocenę niedostateczną zarówno z pracy klasowej jak i 
ocenianego zadania domowego, jednak nie później niż dwa tygodnie od zapoznania ucznia z oceną 
niedostateczną. Ocenę niedostateczną otrzymaną za prowadzenie Dziennika spotkań z kulturą uczeń 
poprawia wedle ustalonych z nauczycielem zasad, jednak nie później niż do ostatniego dnia 
klasyfikacji.  

8. Uczeń, który nie przystąpił do pracy klasowej oraz nie oddał zadania domowego podlegającego 
ocenie w wyznaczonym terminie zobowiązany jest przystąpić do sprawdzianu bądź oddać zadanie 
domowe nie później niż dwa tygodnie od terminu przeprowadzenia pracy klasowej bądź ocenianego 
zadania domowego. 

9. We wszelkich przypadkach nie ujętych w Przedmiotowym Systemie Oceniania obowiązują zasady 
określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Statucie Szkoły. W przypadku, gdy żaden z 
tych dokumentów nie rozstrzyga kwestii spornych, rozwiązanie problemu następuję za zgodą stron. 

10. Nauczyciel zapoznaje uczniów z treścią niniejszego dokumentu na pierwszych zajęciach. Jego 
ważność stwierdza podpis nauczyciela oraz przedstawiciela uczniów złożony w dzienniku oraz na 
dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u nauczyciela, drugi trafia w ręce 
przedstawiciela klasy, który musi zachować powierzony egzemplarz do końca roku szkolnego. 

11. Każdy uczeń, w dowolnym momencie roku szkolnego ma prawo wglądu do Przedmiotowy System 
Oceniania. 

 

Przedstawiciel uczniów     nauczyciel przedmiotu (mgr Paweł Rams) 


