
Przedmiotowy system oceniania 2014/2015 – Wiedza o kulturze                                       

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 

 

Podstawą do oceny wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien uzyskać w czasie 

nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze jest zatwierdzona do użytku szkolnego podstawa 

programowa. Pracę z uczniem wspomaga podręcznik Wydawnictwa Wołomin „Wiedza                       

o kulturze” Wacława Panka. 

Na pierwszej lekcji w roku szkolnym nauczyciel informuje uczniów o tym jakie wymagania 

edukacyjne muszą spełnić, aby uzyskać odpowiednie oceny z przedmiotu. 

  

                                           OBOWIĄZKI UCZNIA 

-  Każdy uczeń powinien posiadać podręcznik ( wskazany przez nauczyciela na początku roku 

szkolnego). 

- Dopuszczalne jest aby uczniowie siedzący w jednej ławce korzystali na lekcji z jednego 

podręcznika. 

- Uczeń jest zobowiązany posiadać na każdej lekcji zeszyt prowadzony wg zaleceń 

nauczyciela oraz odrabiać w nim pracę domową. 

 

CELE OCENIANIA 

-  Obiektywne i rzetelne przekazywanie informacji o sukcesach, osiągnięciach oraz postępach 

i brakach w nauce. 

-  Zachęcanie  ucznia do wytrwałej, systematycznej i efektywnej pracy. 

-  Kształtowanie  u ucznia odpowiedzialności, samooceny i aktywności. 

  

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

Przedmiotem oceny ucznia są: 

-  posiadane wiadomości 

-  przygotowanie do lekcji (np. zadania domowe) 

-  praca na lekcjach 

- praca z materiałami źródłowymi 



- aktywność 

- udział w konkursach 

- umiejętności 

- samodzielne opracowywanie i przedstawienie na lekcji zagadnienia kulturowego. 

 

Formy sprawdzania wiedzy: 

- odpowiedź ustna 

- kartkówka z 1-3 lekcji 

- pisemna praca klasowa – z większej partii materiału 

- referaty  (np. prezentacja multimedialna).  

  

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Zasady oceniania na lekcjach wiedzy o kulturze są zgodne z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania (Rozdział VII Statutu szkoły) i obowiązują uczniów oraz 

nauczycieli. 

2. Warunkiem klasyfikacji rocznej lub śródrocznej jest uczestnictwo w co najmniej 50% 

zajęć. 

3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (nie dotyczy zapowiadanych sprawdzianów, 

badań wyników i powtórek) jeden raz w semestrze (przedmiot wiedza o kulturze 

realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo) zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w Statucie szkoły (§64,pkt.14). Przez „nieprzygotowanie się do lekcji” 

należy rozumieć jedną z następujących przyczyn: 

- brak przygotowania do odpowiedzi w danym dniu 

- zgłoszenie braku zeszytu z zadaniem domowym. 

Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić przed lekcją lub w trakcie czytania listy 

obecności. 

4. Ocena  roczna lub semestralna wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia. Wszystkie oceny cząstkowe są jawne. 

5. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się ucznia na lekcji                                

i udzielanie poprawnych odpowiedzi , aktywną pracę w grupach, wykonywanie zadań 

dodatkowych, które wnoszą na lekcję nowe wiadomości. Aktywność na lekcji jest 

nagradzana oceną lub symbolem „+”, przy czym każde trzy „plusy” nagradzane są 

jedną oceną bardzo dobrą. 

6. Za brak zeszytu i zadnia domowego (niezgłoszonego przez ucznia jako 

nieprzygotowanie lub po wyczerpaniu limitu „nie przygotowań”) uczeń jest  ukarany 



wpisaniem symbolu „ – „ , przy czym każde trzy „minusy” zamieniane są na jedną 

ocenę niedostateczną. 

7. Za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych uczeń uzyskuje ocenę 

cząstkową bardzo dobry, a za znaczące sukcesy ocenę celującą. 

8. Zasady oceniania prac pisemnych: 

% z maksymalnej liczby punktów ocena 

94 -100 i wiadomości wykraczające poza 

podstawę programową 

ocena 6 

94 - 100 ocena 5 

85 - 93 ocena 4,5 

76 - 84 cena 4 

67 - 75 ocena 3,5 

58 - 66 ocena 3 

49 - 57 ocena 2,5 

40 - 48 ocena 2 

0-39 ocena 1 

 

W przypadku nieobecności ucznia na zapowiadanych pracach pisemnych – nauczyciel 

wpisuje w miejscu na ocenę symbol „0”.     

9. Procedura postępowania w przypadku nieobecności na zapowiadanej pracy 

pisemnej:  

- uczeń nieobecny na zapowiadanej pracy pisemnej (np. sprawdzianie) musi ją napisać                           

w terminie dodatkowym ustalonym z nauczycielem wiedzy o kulturze podczas 

popołudniowego specjalnie do tego celu przeznaczonego  –  dyżuru nauczycieli.   

-ocenę uzyskaną w wyniku napisania pracy pisemnej w terminie dodatkowym wpisuje 

się  w miejsce wcześniej wpisanego symbolu „0”.  

- uczeń , który unika napisania pracy pisemnej w ustalonym wspólnie terminie 

dodatkowym (nie przychodzi do szkoły lub mimo obecności w szkole nie zgłasza się 

na wyznaczony dyżur) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Procedura poprawiania niesatysfakcjonującej oceny z pracy pisemnej. 

Uczeń ma prawo tylko jeden raz poprawić niesatysfakcjonującą ocenę (ale tylko ocenę 

niższą niż dostateczny) z danej pracy pisemnej. Poprawa pracy pisemnej odbywa się 

podczas popołudniowych dyżurów nauczycieli. 

11. Na ocenę  semestralną i końcowo roczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma 

możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej 

części materiału.   

12.Uczeń, który na zakończenie  I semestru otrzymał ocenę niedostateczną , musi 

nadrobić i wykazać się znajomością tych umiejętności i wiadomości, które były 

nauczane w pierwszym semestrze, a które są niezbędne do dalszej nauki. Termin i tryb 

zaliczenia semestru jest uzgadniany z nauczycielem. Zakres materiału podlegający 

zaliczeniu wskazuje uczniowi nauczyciel przed rozpoczęciem ferii zimowych. 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest pozytywne zaliczenie materiału 

z I semestru.     

 

 



Kryteria oceny wiadomości i umiejętności: 

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania 

programowe oraz potrafi posiadane umiejętności zastosować w praktyce ( np. udział                          

w konkursach) 

- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował bez zastrzeżeń materiał zawarty               

w podstawie programowej 

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia wymagania zawarte podstawie programowej 

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi zawarte w podstawie 

programowej 

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnił niezbędne wymagania                           

w uczeniu się przedmiotu, zna podstawowe zagadnienia i przy pomocy nauczyciela udziela 

właściwych odpowiedzi 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował wiadomości                                     

i umiejętności określonych w podstawie programowej, nie zna podstawowych wiadomości, 

nie potrafi skorzystać z pomocy nauczyciela. 

 

 

Ewaluacja przedmiotowego systemu nauczania z wiedzy o kulturze. 

 

W miarę potrzeb wynikających ze zmiany przepisów prawa, zgłoszonych                                  

i przekonywujących zastrzeżeń uczniów bądź rodziców PSO może podlegać ewaluacji.           

O zmianach uczniowie są informowani na początku roku szkolnego.    

 

 

Opracował: Włodzimierz Lach                    


