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Przedmiotowe zasady oceniania dla pierwszych klas LO na rok szkolny 2019/2020 
 

 I.  Wymagania przedmiotowo-programowe : 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: 

Uczeń: 

 1) zna dwudziestowieczne dzieła reprezentujące różne dziedziny sztuki (literaturę, architekturę, 

plastykę, muzykę, teatr, fotografię, film, sztukę nowych mediów) i dostrzega związki pomiędzy 

nimi; 

2) wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczną, komunikacyjną, społeczną, użytkową, 

kultową, poznawczą, ludyczną); 

3) analizuje temat dzieła oraz treści i formę w kontekście jego różnych funkcji, wykorzystując 

podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki; 

4) analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu 

właściwej dziedziny sztuki; 

5) charakteryzuje podstawowe media kultury (słowo, obraz, dźwięk, widowisko); 

6) wymienia różne formy mediów kultury (słowo mówione, pismo, książka, obraz malarski, 

fotografia, film, program telewizyjny, spektakl teatralny) oraz użycia (nowe media, media masowe, 

media interaktywne, multimedia); 

7) wyjaśnia, na czym polegają różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny, 

konsumpcja, produkcja, twórczość, użytkowanie, uczestnictwo, animacja); 

8) lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, dzieła 

sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane (rodzina, rówieśnicy, 

społeczność lokalna, naród); 

9) samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach. 

2. Tworzenie wypowiedzi: 

Uczeń: 

1) wypowiada się – w mowie i w piśmie – na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk w 

kulturze (zachowań, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzieł sztuki); 

2) wypowiada się na temat dzieła sztuki, używając pojęć zarówno swoistych dla poszczególnych 

sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca, odbiorca, użytkownik, znaczenie, 

kontekst, medium); 

3) przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum, strona 

WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko pojętymi problemami kultury 

współczesnej; 

4) bierze aktywny udział w szkolnych przedsięwzięciach artystycznych, animacyjnych, społecznych 

i innych (wystawa, happening, przedstawienie szkolne, gazetka szkolna, kulturalna akcja 

charytatywna); 

5) organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (spotkanie z twórcą kultury, 

przedsięwzięcie artystyczne, prezentacja własnych zainteresowań, tradycji lokalnej lub regionalnej); 

6) określa swoje zainteresowania, potrzeby i preferencje kulturalne oraz uzasadnia je w dyskusji; 

7) dba o ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa kulturowego. 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury: 

Uczeń: 

1) odróżnia pojęcie kultury rozumianej jako dorobek artystyczny od kultury rozumianej jako 

całokształt dorobku ludzkości, ze zrozumieniem używa określeń:  kulturowy i kulturalny; 

2) rozróżnienie, o którym mowa w pkt 1, stosuje w interpretacji wytworów kultury; 

3) odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne, dzieła sztuki) 

do kategorii: czas, przestrzeń, ciało, grupa społeczna (rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, 

naród); 



4) interpretuje praktyki kultury z najbliższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, osiedle, podwórko, 

miasto, kościół, stadion piłkarski); 

5) dostrzega i nazywa związek między dziełem a sytuacją społeczno-historyczną i obyczajami 

epoki, w której powstało; 

6) posługuje się pojęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa, 

zglobalizowana, subkultura w ich właściwym znaczeniu i używa ich w kontekście interpretowanych 

dzieł sztuki oraz praktyk kulturowych; 

7) wskazuje relacje między kulturami: lokalną, regionalną, narodową i europejską, ujawniające się 

w konkretnych dziełach sztuki i praktykach kultury. 

 II. Przedmiotem oceny są : 
- referaty z zakresu zagadnień dotyczących  wiedzy o kulturze. 
- prace pisemne  ( dwie w ciągu semestru , np. : recenzja, rozprawka, analiza i interpretacja tekstu 
kultury, reportaż, fotoreportaż, wywiad, prezentację multimedialne). 
- odpowiedzi ustne 
-uczestnictwo w działaniach praktycznych, np. w grupowej realizacji projektu edukacyjnego. 
- dodatkowo uczeń może uzyskać jedną lub więcej ocen z aktywności (udział w  konkursach itp.) 
-testy  ( zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej) 

III.  Kryteria  ocen 

Stopień niedostateczny (1) poniżej 50% 

Uczeń: 

- nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności; 

- nie uczestniczy w lekcji; 

- nie przygotowuje zadań domowych; 

- lekceważy obowiązki szkolne 

Stopień dopuszczający (2) ( 50-60%) 

  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: 61-70 % 

- 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: 70-89 % 

-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. 

Stopień bardzo dobry (5) : 90-99% 

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):  100% i więcej 



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 

 

System plusów i minusów (gdzie trzy (+) dają ocenę bdb (5) a trzy (-) ocenę ndst (1)) 

przyznawanych uczniom za: - aktywność na lekcji (+) lub jej brak/niewykonywanie poleceń 

nauczyciela (-), - krótkie zadania domowe (+) lub ich brak (-), 

- nieprzygotowania: 2 w semestrze, zgłaszane przed lekcją 

 


