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I.  Podstawa do opracowania przedmiotowego systemu oceniania: 
• Rozporządzenie MENiS;  

• Statut szkoły; 

• Wewnątrzszkolny System Oceniania; 

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 

 

II.  Nauczanie wiedzy o kulturze w IV LO odbywa się 

według:  
Programu nauczania wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym, liceum 

profilowanym i technikum. Zakres podstawowy. - ,,Spotkania z kulturą” 

wydawnictwa Nowa Era.  

 

Realizacji programu służy podręcznik wydawnictwa Nowa Era: ,, Spotkania 

z kulturą. Wiedza o kulturze.” autorstwa: M. Bokiniec (i in.). 

 

III. Cele oceniania osiągnięć uczniów z wiedzy o kulturze –
gromadzenia informacji na temat postępów uczniów w zakresie: 

• znajomości dziedzictwa literackiego i kulturowego; 

• umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy; 

• rozumienia tradycji narodowej  i europejskiej oraz rozpoznawania jej obecności 

we współczesnej kulturze; 

• rozpoznawania i hierarchizowania wartości w omawianych dziełach sztuki; 

• orientacji w zjawiskach artystycznych we współczesnej kulturze oraz  

ich wartościowania. 

 

IV. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie:  
• prace pisemne sprawdzające w różnej formie; 

• wypowiedzi ustne; 

• działania twórcze; 

• praca ucznia na lekcji (indywidualna i zespołowa); 

• wykonywanie zadań domowych; 

• wykonywanie zadań dodatkowych; 

• projekty indywidualne i grupowe; 

• aktywność w czasie zajęć; 

• udział w konkursach, olimpiadzie. 

 

V.  Sposób ustalenia oceny końcowej – stosuje się następujące formy  

sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

a) Prace klasowe i kartkówki. 

b) Wypowiedzi ustne. 

c) Działania twórcze. 

d) Prace domowe 

e) Projekty indywidualne i grupowe. 

f) Inne (o skali ocen i ich wadze decyduje nauczyciel): 

• referaty;  



• prezentacje; 

• osiągnięcia w konkursach, olimpiadzie; 

•  czynny udział w życiu szkoły, środowisku lokalnym; 

• inne działania zaproponowane przez nauczyciela (lub uczniów). 

 

VI. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i poprawiania ocen: 
 

1. Prace klasowe są obowiązkowe, zapowiadane są przez nauczyciela co najmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem, omawiany jest również ich zakres-  jeśli uczeń 

opuścił lekcję z uzasadnionych przyczyn losowych, powinien napisać pracę  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzystąpienie do sprawdzianu jest 

równoznaczne z wpisaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 
 

2. Sprawdziany pisemne nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie, jeżeli 

obejmują zagadnienia najwyżej 3 ostatnich lekcji. 
 

3. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej oceny semestralnej lub 

końcoworocznej, jeżeli nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach  

i przystąpił do wszystkich zapowiedzianych prac klasowych (zgodnie z punktem 1.) – 

podwyższenie oceny przewidywanej wiąże się z uzyskaniem ze wszystkich prac 

klasowych i innych form oceny pracy ucznia wskazanych przez nauczyciela 

(ocenianych w danym okresie) oceny nie niższej ni ta, o którą uczeń się ubiega. 
 

4. Każdy uczeń, który w klasyfikacji końcoworocznej otrzymał przewidywaną ocenę 

co najmniej dopuszczającą i uważa, że jest ona za niska w stosunku do jego wiedzy 

i umiejętności ma prawo do egzaminu sprawdzającego w celu jej podwyższenia 
według warunków i procedury, obowiązujących w szkole. 
 

5. Warunki i procedura uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1. Do egzaminu sprawdzającego w celu podwyższenia przewidywanej oceny rocznej  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przystąpić może uczeń spełniający 

następujące warunki: 

1) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu; 

2)  przystąpił w terminie wyznaczonym dla całej klasy (lub dla grupy, jeżeli lekcje 

danego przedmiotu odbywają się w grupach) do wszystkich przeprowadzonych w 

ciągu roku prac klasowych (sprawdzianów); 

3) wszystkie prace klasowe (sprawdziany) zostały napisane w sposób uczciwy. 

2. Jeżeli uczeń nie przystąpił w terminie do pracy klasowej (sprawdzianu) z powodu choroby 

udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, może zaliczyć tę pracę klasową 

(sprawdzian) po terminie - i wówczas jest ona traktowana jako pisana w terminie. 

3. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne podawane są zgodnie z §68 ust. 14. 

(Informacja przekazywana jest rodzicom za pośrednictwem uczniów w formie pisemnej, 

co zostaje potwierdzone wpisem do dziennika lekcyjnego.) Kolejnego dnia po 

przekazaniu tej informacji uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć podanie do 

dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu w celu podwyższenia oceny z danego 

przedmiotu. Podanie opiniuje wychowawca, określając, czy uczeń spełnia warunki 

wymienione w ust. 1. 

4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości 

przewidywanych ocen, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek 

zwrócić się do wychowawcy o podanie przewidywanych ocen. W przypadku 



niedopełnienia formalności zapoznania się z ocenami przewidywanymi uczniowi nie 

przysługuje prawo do egzaminu na podwyższenie oceny. 

5. Egzamin odbywa się najpóźniej w dniu poprzedzającym radę klasyfikacyjną w formie 

sprawdzianu pisemnego i ustnego lub praktycznego. Przeprowadzany jest przez 

trzyosobową komisję składającą się z nauczycieli danego przedmiotu i przedmiotów 

pokrewnych pod przewodnictwem dyrektora szkoły lub jego zastępcy. 

6. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układa nauczyciel danego przedmiotu w 

konsultacji z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu lub pokrewnych. 

7. Stopień trudności sprawdzianu (zadań praktycznych) powinien odpowiadać kryteriom 

oceny, o którą ubiega się uczeń. 

8. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od wcześniej przewidywanej 

przez nauczyciela i może być wyższa od niej o jeden stopień. 

9. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający datę egzaminu, skład komisji, zestaw 

zadań, ocenę ucznia, podpisy członków komisji oraz krótki opis odpowiedzi ustnej. 

 
 

VII. Skala ocen  (oceny, oprócz końcowych, mogą być różnicowane znakami  

,+” lub ,,-”): 

• niedostateczny (1) 

• dopuszczający (2) 

• dostateczny (3) 

• dobry (4) 

• bardzo dobry (5) 

• celujący (6) 

 

VIII. Kryteria oceniania: 
 

1. Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej, kartkówki i referatu: 
Ocena niedostateczna: 

· uczeń nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych; 

· ma trudności w samodzielnym przedstawianiu tematu; 

· braki utrudniają  poznanie kolejnych partii materiału. 

Ocena dopuszczająca: 

· uczeń poprawnie przedstawia część tematu; 

· w wypowiedziach pojawiają  się błędy merytoryczne; 

· wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości  ze źródeł. 

Ocena dostateczna: 

· uczeń poprawnie przedstawia najistotniejsze elementy tematu; 

· w wypowiedziach pojawiają  się błędy merytoryczne; 

· poprawnie korzysta ze źródeł informacji i formułuje podstawowe wnioski. 

Ocena dobra: 

· uczeń w pełni przedstawia temat; 

· wykazuje się poprawnością merytoryczną; 

· interpretuje dane z różnych  źródeł informacji i poprawnie wyciąga wnioski; 

· dostrzega logiczne związki w obrębie omawianych treści. 

Ocena bardzo dobra: 

· uczeń wyczerpująco przedstawia temat; 

· wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń; 

· swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami  źródłowymi do interpretacji zagadnień; 



· wykazuje się umiejętnością oceniania i prognozowania zjawisk. 

 

2. Kryteria oceniania pracy pisemnej: 
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas sprawdzianu pisemnego 

nauczyciel odbiera 

pracę uczniowi i stawia ocenę  niedostateczną. 

• Typy zadań występujących w pracach pisemnych i ich punktacja: 

· zadania zamknięte  wielokrotnego wyboru punktowane najczęściej 1 punktem za 

prawidłową  odpowiedź; 

· zadania otwarte, wymagające  rozszerzonej lub krótkiej odpowiedzi – punktowane większą 

liczbą punktów. 

(ewentualnie zgodnie z kryteriami odpowiedzi ustnych). 

3. Propozycja oceniania prac pisemnych: 

 

ocena* 

 

 

bardzo dobry 

 

dobry 

 

dostateczny 

 

dopuszczający 

 

niedostateczny 

 

procent  

punktów 

 

 

91 – 100% 

 

76 – 90% 

 

61 – 75% 

 

51 – 60% 

 

0 – 50% 

 

           4. Wagi ocen: 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 

KATEGORIA 

 

 

WAGA 

Sprawdzian (I i II termin)  3 

Kartkówka (I i II termin) 2 

Praca własna 3 

Lekcja 3 

Praca w grupach 2 

Udział w konkursie 1 

Finał konkursu 3 

Zadanie domowe krótkie 1 

Zadanie domowe rozbudowane 2 

Uroczystość  szkolna 3 

Aktywność na lekcji 1 

Referat 2 

Projekt 3 

Odpowiedź ustna  

z 3 ostatnich lekcji  

1 

Inna 1 



 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się , 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie  potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.  

Wszystkie kwestie dotyczące oceniania pracy uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze 

nieuregulowane niniejszym dokumentem (ani innymi dokumentami szkolnymi) rozstrzyga 

nauczyciel wiedzy o kulturze. 

 

 

 

                                                                                  
 


