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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi 

zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843 ze zmianami). 

3. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu – 

rozdział V - Ocenianie Wewnątrzszkolne. 

 

   

CELE OCENIANIA 

 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

A. Prawa ucznia 

1. Uczniowie znają zasady oceniania z przedmiotu wiedza o kulturze i zostają zapoznani 

z kryteriami oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi na początku roku szkolnego,                

a o ewentualnych zmianach są poinformowani natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. Liczba nieprzygotowań zależy 

od liczby godzin wiedzy o kulturze w  tygodniu: 1 godzina wiedzy o kulturze –                         

1 nieprzygotowanie w półroczu. 

3. Nieprzygotowanie zwalnia z odpowiedzi ustnej, obowiązku przedłożenia zeszytu lub pracy 

domowej oraz z pisania niezapowiedzianej kartkówki.  

4. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z zapowiedzianych prac kontrolnych i sprawdzianów. 

W wyjątkowych sytuacjach (np. długa choroba, zdarzenie losowe, itp.) nauczyciel może  

(ale nie musi) uwzględnić dodatkowe „np.”. 

5. Nauczyciel respektuje tak zwany „szczęśliwy numerek”, który nie zwalnia z zapowiedzianych 

wcześniej kartkówek i sprawdzianów. 

6. Oceny efektów pracy są jawne dla ucznia. 

7. Uczniowie mają prawo do zgłaszania nauczycielowi własnych uwag i zastrzeżeń dotyczących 

sposobu oceniania efektów ich pracy. 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE  

Z WIEDZY O KULTURZE 

w VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Radomiu 
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B. Obowiązki ucznia: 
1. Posiadanie zeszytu przedmiotowego i/lub kart pracy oraz systematyczne prowadzenie notatek. 

2. Aktywny udział w zajęciach lekcyjnych. 

3. Rzetelne i samodzielne przygotowywanie prac domowych. 

4. Uczeń, który uzyskał ocenę śródroczną niedostateczną ma obowiązek zaliczyć treści 

programowe realizowane w I półroczu w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. 

 

 

IV. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

      Głównym celem zajęć z wiedzy o kulturze jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 

oraz zdolności odczytywania, analizowania i interpretowania tekstów kultury, które są podstawą 

komunikowania się między ludźmi. Kontakt z tymi tekstami ma prowadzić ucznia do kształtowania 

własnego systemu wartości, zachęcać do samodzielnego wartościowania, oceniania, dokonywania 

wyborów estetycznych i etycznych, a także podejmowania działań twórczych. Ma również 

ugruntować przekonanie, że dorobek kulturowy każdego narodu jest jego najważniejszym 

dziedzictwem, który należy szanować i chronić. 

 

.Proponuję następujące formy kontroli ucznia (w każdym półroczu): 

 uczeń przygotuje przynajmniej jeden projekt/jedną prezentację, który/którą zaprezentuje 

publicznie (przed zespołem klasowy); 

 uczeń napisze przynajmniej jeden sprawdzian z interpretacji dzieła sztuki (przy czym 

pojęcie to mieści w sobie całe spektrum wytworów kultury); 

 uczeń przedstawi/zaprezentuje pracę domową. 

 

Rezygnuję z odpowiedzi ustnej, którą zastępuję udziałem w przygotowanej dyskusji.  

 

 

Dla prac pisemnych z punktowanymi odpowiedziami obowiązują następujące kryteria procentowe: 

 

0 – 39% niedostateczny (1) 

40 – 59% dopuszczający (2) 

60 – 74% dostateczny (3) 

75 – 89% dobry (4) 

90 – 99% bardzo dobry (5) 

100% celujący (6) 

 

 

Procedury osiągania celów 

Podczas zajęć lekcyjnych najefektywniejsza będzie praca w niewielkich grupach nad związanymi 

z konkretnym tekstem kultury zadaniami wyznaczonymi na początku lekcji. Bardzo efektywna jest 

także metoda grup eksperckich. Wyniki pracy grup mogą stać się punktem wyjścia do 

konfrontacji stanowisk i opinii na forum całej klasy. Można wówczas zastosować różne rodzaje 

dyskusji dydaktycznej: dyskusja okrągłego stołu, debata „za i przeciw”. Przy porządkowaniu 
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pojęć przydatne będzie sporządzanie map mentalnych. Często stosować będę również metodę 

burzy mózgów, która odwołuje się do spontaniczności i nieskrępowanej wyobraźni uczniów. Na 

niektórych zajęciach nie sposób się będzie obyć bez oglądania filmów czy spektakli, także na 

lekcjach poświęconych sztukom pięknym i muzyce przydatne będą filmy dokumentalne.  

 

 

Przy ocenianiu wykorzystuję podane kryteria, odnoszące się do sześciostopniowej skali ocen. 

Stopień niedostateczny (1) 

Uczeń: 

 nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności; 

 nie uczestniczy w lekcji; 

 nie przygotowuje zadań domowych; 

 lekceważy obowiązki szkolne. 

 

Stopień dopuszczający (2) 

Uczeń: 

 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. 

 

Stopień dostateczny (3) 

Uczeń: 

 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. 

 

Stopień dobry (4) 

Uczeń: 

 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. 
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Stopień bardzo dobry (5) 

Uczeń: 

 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: 

 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. 

 

 

W przypadku przedmiotu wiedza o kulturze ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce będzie 

odzwierciedlać przede wszystkim aktywność oraz inicjatywę podczas zajęć oraz wkład pracy, 

rzetelność i samodzielność przy wykonywaniu prac domowych. Szczególnie doceniam uczniów, 

którzy wykazują się aktywnością w przygotowaniu dodatkowych zadań.  

 

Średnia ocen zaproponowana przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą nie jest 

wyznacznikiem oceny śródrocznej i rocznej, którą ustala nauczyciel, zorientowany jaką wiedzę        

i umiejętności posiada uczeń. 

 

Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), a prace pisemne są 

przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego i są do wglądu przez ucznia i jego 

rodzica (opiekuna prawnego). 

 

 

 

V. DOSTOSOWANIE SYSTEMU OCENIANIA DO POTRZEB UCZNIA 

 

Na podstawie opinii, orzeczeń ustala się: 

 wydłużenie czasu na prace pisemne 10 min. (w miarę potrzeb), 

 podzielenie materiału na mniejsze partie (w miarę potrzeb), 

 doprecyzowanie ustne poleceń zawartych w pracach pisemnych oraz w innych zadaniach 

przydzielanych uczniom (w miarę potrzeb); 


