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ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE  

w Liceum Ogólnokształcącym nr X we Wrocławiu 

 

1. Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia – ocenianie 

bieżące  

Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce  powinna odzwierciedlać przede 

wszystkim aktywność i inicjatywę podczas zajęć, wkład pracy, sumienność i rzetelność 

przy wykonywaniu różnego rodzaju zadań.   

 

1.a. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych z wiedzy o kulturze  

Stopień niedostateczny (1) 

Uczeń:  

 nie oddał w terminie prac długoterminowych – Portfolio i Pamiętnik człowieka 

myślącego;  

 nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności; 

 nie interesuje się procesem dydaktycznym; 

 nie uczestniczy w lekcji; 

 nie przygotowuje zadań domowych; 

 lekceważy obowiązki szkolne. 

Stopień dopuszczający (2) 

Uczeń: 

 wywiązał się z terminowych prac (obowiązkowo: Portfolio i „Pamiętnik…”)                         

i niektórych innych zadań  

 ma wiedzę określoną w podstawie programowej ze znacznymi brakami; 

 sytuuje najważniejsze wydarzenia z dziejów kultury w czasie i przestrzeni; 

 dostrzega związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zjawiskami w kulturze; 

 przedstawia z pomocą nauczyciela, w formie ustnej i pisemnej, poglądy na temat 

tekstów kultury; 

 odszukuje najważniejsze informacje w źródłach pisanych; 

 bywa aktywny na zajęciach. 

Stopień dostateczny (3) 

Uczeń: 
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 wywiązał się z terminowych prac (obowiązkowo: Portfolio i „Pamiętnik…”)                         

i większości innych zadań;  

 ma wiedzę określoną w podstawie programowej z niewielkimi brakami; 

 wiąże zjawiska kulturowe w łańcuchy przyczynowo-skutkowe; 

 w opisie wytworów kultury odróżnia fakty od opinii; 

 formułuje ustne i pisemne wypowiedzi zawierające własne poglądy na temat 

tekstów kultury; 

 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych;  

 bywa aktywny na zajęciach. 

Stopień dobry (4) 

Uczeń: 

 wywiązał się z terminowych prac (obowiązkowo: Portfolio i Pamiętnik…)  i innych 

zadań;  

 ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi 

posłużyć w typowych sytuacjach; 

 porównuje informacje zawarte w różnych źródłach i korzysta z nich                                

ze zrozumieniem; 

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji; 

 samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu kultury; 

 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i formułuje opinie na ich temat 

 jest aktywny na zajęciach. 

Stopień bardzo dobry (5) 

Uczeń: 

 wywiązał się z terminowych prac (obowiązkowo: Portfolio i Pamiętnik…)  i  innych 

zadań;  

 ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi 

posłużyć w sytuacjach problemowych; 

 analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je 

interpretuje; 

 potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji danego tekstu kultury; 

 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i samodzielnie je ocenia; 

 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji. 

Stopień celujący (6) 

Uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia bardzo dobrego,  

a ponadto: 
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 zgłębia literaturę dotyczącą sztuki oraz wydarzeń kulturalnych i stosuje tę wiedzę  

w różnych sytuacjach problemowych; 

 samodzielnie rozwija zainteresowania związane z kulturą i sztuką; 

 potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów; 

 uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i podejmuje własne inicjatywy 

   kulturotwórcze. 

 

1.b. Ocenie będą podlegać następujące formy pracy i dokonania ucznia: 

 aktywność na zajęciach szkolnych; 

 aktywność na zajęciach pozaszkolnych; 

 portfolio: wartość merytoryczna, rozmaitość wpisów, karta samooceny, estetyka; 

 „Pamiętnik człowieka myślącego” – kryteria oceny zgodne z wymogami eseju  

(jak prace z języka polskiego);   

 odpowiedź ustna; 

 udział w dyskusji; 

 referat – w formie atrakcyjnej prezentacji; 

 przedstawienie – przygotowanie spektaklu (do 5 min.) w określonej konwencji;  

 praca samodzielna; 

 praca w grupach; 

 ćwiczenia i zadania praktyczne;  

 prace pisemne; 

 zadanie domowe (np. prace plastyczne- zgodność z tematem, wkład pracy, 

dbałość o estetykę);  

 pokazy, prezentacje;  

 udział w projektach; 

 sprawdzian diagnostyczny; 

 kartkówka; 

 wykonanie pomocy dydaktycznych. 

O doborze form pracy decyduje nauczyciel. 

 

1.c. Formy sprawdzające osiągnięcia i postępy uczniów mają określone wagi:  

kategoria i wybrane terminy przeprowadzania form 
sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia 

waga 

sprawdzian diagnozujący znajomość typowych zjawisk w kulturze – 
na początku I semestru i w trakcie II / sprawdzian 

5 

portfolio  (dziennik kulturalny)  5 
prezentacja wybranego tematu – cały rok  5 
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„Pamiętnik człowieka myślącego”   4 
kartkówka  3 
zadanie domowe; prace pisemne i plastyczne   2 lub 3  
indywidualne prace na lekcji  2 
inne (aktywność, karty pracy, praca w grupie, udział w dyskusji itp.)   1 
osiągnięcia w konkursach  5 
udział w szeroko pojętej kulturze, aktywność w środowisku  5 

 

W ocenie prac pisemnych przyjmuje się następujący przelicznik procentowy: 

Sprawdzian/ sprawdzian diagnostyczny: 

99 -100 % celujący 

86-98 % bardzo dobry 

70-85 % dobry 

50-69 % dostateczny 

30-49 % dopuszczający 

0-29 % niedostateczny 

 

Kartkówka: 

90-100 % bardzo dobry 

70-89 % dobry 

50-69 % dostateczny 

30-49 % dopuszczający 

0-29 % niedostateczny 

 
 
2. Częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia zależą od nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. Przyjmuje się ogólne zasady:  
a. w semestrze każdy uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny; w tym jedna 

winna być oceną ze sprawdzianu diagnostycznego/sprawdzianu, pozostałe z 
portfolio, „Pamiętnika…”;  

b. w semestrze powinien być przeprowadzony jeden sprawdzian (w różnych formach, 
związanych ze specyfiką przedmiotu);  

c. o ilości pozostałych sposobów sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia decyduje 
nauczyciel;  

d. sprawdzian nauczyciel zapowiada z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem                 
i odnotowuje w terminarzu;  

e. sprawdzian jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, w przypadku 
usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel odnotowuje  
w dzienniku znak „0”, który nie jest licony do średniej ważonej; uczeń przystępuje 
do sprawdzianu w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela; w przypadku 
niezgłoszenia się ucznia w tym terminie nauczyciel ma prawo postawić  
ze sprawdzianu ocenę niedostateczną;  

f. uczeń może poprawić w semestrze tylko jedną ocenę niedostateczną ze sprawdzianu 
pisanego w pierwszym terminie – poprawia ją tylko w jednym, wyznaczonym przez 
nauczyciela dniu; waga oceny z poprawy – 4; zapowiedziane prace długoterminowe 
należy przedkładać nauczycielowi do oceny nie później niż w określonym przez 
niego terminie – po tym czasie prace nie będą przyjęte, a za niewywiązanie się  
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z obowiązku nauczyciel ocenia pracę na niedostateczny; ta ocena nie podlega 
poprawie;  

g. znak „0” nie jest oceną, jest tylko informacją o tym, że uczeń nie był obecny na lekcji, 
a tym samym nie wykazał się określonymi umiejętnościami i wiedzą, nie uczestniczył 
w ćwiczeniach praktycznych (pisemnych i ustnych); nauczyciel bierze to pod uwagę 
przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej;  

h. kartkówki, testy sprawdzające, diagnozy mogą być zapowiedziane                                    
i niezapowiedziane; oceny z tych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności są 
ostateczne;  

i. uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze; nieprzygotowanie 
zgłasza przed lekcją w formie pisemnej; przywilej nieprzygotowania nie dotyczy 
lekcji, na której odbywa się zapowiedziany sprawdzian lub zapowiedziana 
kartkówka; przywilej ten też nie dotyczy zapowiedzianych prac długoterminowych 
ustnych, pisemnych, plastycznych (np. prace domowe zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem);  

j. nauczyciel ma prawo nagrodzić oceną cząstkową ucznia, który uczestniczył                     
we wszystkich lekcjach wiedzy o kulturze w semestrze, a także każdą aktywność 
ucznia, nieujętą w powyższych punktach (np. praca przy Ogólnopolskim Turnieju 
Reportażu, aktywność w Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016). 

  
3. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcowej będą uwzględniane: 
a. wiedza, umiejętności, aktywność, samodzielność, systematyczność;  
b. średnia ważona jest jednym z kryteriów;  
c. jeżeli uczeń nie uczestniczył w różnych aktywnościach na lekcji (co odnotowuje się 

za pomocą „0”) nauczyciel może obniżyć ocenę semestralną i roczną;  
d. jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za pierwszy semestr, jest zobowiązany  

do jej poprawienia w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.  
 
4. Ocenianie uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi odbywa się zgodnie  

z wytycznymi  zawartymi w Planach Działań Wspierających. 
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia etc.): 
a. mogą wykonywać prace domowe na komputerze, by zwiększyć czytelność zapisu; 
b. prace pisemne takich uczniów oceniane są wg kryteriów stosowanych na języku 

polskim;  
c. pisemne sprawdziany oceniane są za treść merytoryczną (na ocenę nie ma wpływu 

estetyka zapisu czy ortografia);  
Uczniowie szczególnie uzdolnieni powinni mieć stworzone warunki do rozwoju swoich 
umiejętności – stwarza się szansę prezentacji możliwości twórczych.   
 
 

                             Opracowanie:   
                             Ewa Obara – Grączewska 

 


