
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 WIEDZA  O KULTURZE 
 
1.Obszary aktywności uczniów podlegające obserwacji i ocenie. 
  Ocenie podlega : praca na lekcji, przygotowywanie prac domowych, aktywność na lekcji, 
wypowiedzi ustne na konkretny temat, praca indywidualna i grupowa. 
2.Wymagania programowe na poszczególne oceny. 
Bardzo dobry:  
Uczniowie:  
- opisują minione społeczeństwa i czasy oraz porównują ich właściwości w ramach jednego 
lub wielu okresów historycznych,  
- sprawdzają i analizują przyczyny i skutki wydarzeń i zmian oraz dostrzegają związki miedzy 
nimi,  
- opisują i wyjaśniają różne interpretacje wydarzeń, zmian i działania uczestniczących w nich 
ludzi,  
- na podstawce posiadanej wiedzy wartościują i wyróżniają źródła informacji, krytycznie je 
wykorzystują w celu sformułowania wniosków i poparcia ich dowodami,  
- wybierają, porządkują i rozwijają informacje w celu skonstruowania dobrze ułożonej 
wypowiedzi, z wykorzystaniem dat i pojęć historycznych, 
- podejmują różne role w zespole, wnosząc twórczy wkład w wykonanie określonego zadania,  
- sprawnie porozumiewają się i stosują różne formy wypowiedzi 
Dobry:  
Uczniowie:  
- wykazują raczej ogólną wiedzę faktograficzną w ramach programu nauczania, natomiast w 
zakresie niektórych zagadnień prezentują wiedzę szczegółową i zrozumienie poruszanych 
aspektów z historii Polski i innych krajów,  
- używają swej wiedzy do opisu wydarzeń, uczestniczących w nich ludzi oraz zmian,  
- dostrzegają związki między cechami byłych społeczeństw i okresów,  
- dostrzegają i opisują przyczyny i skutki wydarzeń i zmian,  
- wiedzą, że niektóre wydarzenia, postępowanie ludzi, zmiany były interpretowane na różne 
sposoby i potrafią zasugerować możliwe tego przyczyny,  
- wartościują źródła informacji i określają te, które mają szczególne znaczenie dla danego 
zadania,  
- wybierają i porządkują informacje z różnych źródeł, aby skonstruować poprawnie ułożoną 
wypowiedź, z wykorzystaniem dat i pojęć historycznych,  
- podejmują próby samodzielnych dociekań historycznych, wymagających nieznacznej 
korekty,  
- potrafią przyjmować określone role w zespole i współpracować przy wykonaniu 
określonego zadania,  
- stosują w praktyce zasady sprawnego komunikowania się.  
Dostateczny:  
Uczniowie:  
- wykazują znajomość i zrozumienie ważnych aspektów z historii Polski i innych krajów w 
zakresie programu nauczania,  
- wykorzystują wiedzę w celu opisania charakterystycznych cech minionych społeczeństw i 
okresów, działalności ludzi i zachodzących zmian,  
- podają niektóre przyczyny i następstwa ważnych wydarzeń i zmian,  
- wskazują, jak w różny sposób były przedstawiane i interpretowane niektóre aspekty 
przeszłości,  



- próbują, wybierać i łączyć informacje z różnych źródeł, 
- konstruują wypowiedzi ustne i pisemne, wewnętrznie uporządkowane, z właściwym 
użyciem dat i pojęć historycznych,  
- podejmują próby samodzielnych dociekań historycznych, wymagających wielokrotnej 
korekty,  
- podejmują współpracę w grupie przy zadaniach zespołowych,  
- starają się stosować zasady sprawnego komunikowania się.  
Dopuszczający:  
Uczniowie:  
- odpowiadają na proste pytania o przeszłość, korzystając z nieskomplikowanych źródeł 
informacji i uwzględniają chronologię,  
- wyjaśniają pojęcia historyczne przy użyciu pomocy naukowych,  
- zauważają niektóre różnice w sposobie prezentacji przeszłości,  
- rozpoznają znaczące okresy w dziejach i zachodzące w nich zmiany,  
- podejmują próby współpracy przy zadaniach zespołowych. 
3.Formy oceny wiedzy i umiejętności. 
  Oceny uczeń uzyskuje na podstawie : sprawdzianów- testów,  kartkówek, prac domowych, 
wypowiedzi na lekcjach, pracach artystycznych, prezentacjach na zadany temat, 
potwierdzonych biletem wystaw muzealnych.  
4.Zasady oceniania. 
Każdy uczeń w semestrze powinien otrzymać minimum trzy oceny . 
Kartkówki nie muszą być poprawiane. 
W semestrze uczeń może zgłosić dwa nie przygotowania (nie dotyczy  klasówek) 
Nieobecność powyżej 50% oznacza nie klasyfikowanie z przedmiotu. 
Ocenie podlegają dodatkowe prace np. rysunki, prezentacje. 
W ciągu semestru uczeń może otrzymać jedną dodatkową ocenę (nieobowiązkową) za 
zwiedzenie muzeum. Np. Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe, Muzeum miasta st. 
Warszawy, Powstania Warszawskiego, Muzeum Techniki oraz wystawy czasowe. 
Ocena niedostateczna jest za brak np.: pracy domowej, nie poprawienie pracy klasowej. 
5.Ocena prac pisemnych i zasady ich poprawiania. 
Każda praca klasowa musi być poprawiona na ocenę pozytywną w ciągu dwóch tygodni od 
sprawdzenia.(zakres materiału jest taki sam) 
Prace pisemne są oddawane zgodnie z terminem określonym w PSO. 
Prace klasowe są zapowiadane co najmniej tydzień przed terminem co jest odnotowane w 
dzienniku elektronicznym.  
Progi procentowe prac klasowych na ocenę 
     100 – 90   ocena  bardzo dobra   

89- 70    ocena  dobra 
       69-50      ocena  dostateczna 
       49-30      ocena   dopuszczająca 
Ocena celującą uczeń otrzymuje za wiadomości spoza podstawowego materiału na ocenę 
bardzo dobrą. 
6.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej lub semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z przedmiotu wiedza o kulturze. 
 Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 
klasyfikacyjnej określa PSO   
 
 
 
 



 


