Wiedza o kulturze

Liceum Ogólnokształcące
im . rotmistrza Witolda Pileckiego
w Sulechowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE

I. Założenia ogólne
1. Nauczyciel na początku roku informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawia
zasady przedmiotowego systemu oceniania.
2. PSO dostępny jest do wglądu dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Oceny wystawione przez nauczyciela są systematyczne, jawne dla ucznia i jego
rodziców oraz umotywowane ustnie.
4.Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do każdej lekcji.
5.Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze, zgłasza
ten fakt nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych
sprawdzianów
i kartkówek. Nieprzygotowanie odnotowuje nauczyciel w dzienniku.
6.Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i uzupełniania go na
bieżąco.
7.Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w
czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie,
plagiatów z Internetu skutkuje oceną niedostateczną.
8.Uczeń,który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze jest nieklasyfikowany i
musi zdać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z WSO.
9.Brak zaliczenia i oceny z obowiązkowego materiału zadanego przez nauczyciela
(np., kartkówka, praca pisemna, prezentacja) skutkuje wpisem w dzienniku
elektronicznym oznaczonym jako ”-”. W przypadku terminowego zaliczenia „-’’
zastępowane jest uzyskaną oceną z wagą właściwą danej aktywności a jeśli uczeń
w ciągu dwóch tygodni nie zaliczył oceną niedostateczną.
10.Poprawić można każdą ocenę niesatysfakcjonującą ucznia (z wyjątkiem prac
plastycznych) w ciągu dwóch tygodni i po uprzednim uzgodnieniu tego z
nauczycielem.
11.uczeń,który uzyskał ocenę niedostateczną ze spr/kartkówki ma prawo do jej
poprawy
w ciągu pierwszego tygodnia od oddania przez nauczyciela ocenionych prac.
12.Uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe
i nadprogramowe.
13.Ocenę śródroczną ustala się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych .
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14.Ocena roczna jest oceną całościową, uwzględniającą postępy w nauce w całym
roku szkolnym.

II. Obszary aktywności
Obszary aktywności ucznia mające wpływ na ocenę:
1.Zajęcia lekcyjne (odpowiedzi ustne, prace pisemne ,zadania domowe,
prezentacje, praca
w grupach, inicjatywy twórcze).
2.Działalność pozalekcyjna (kółko artystyczne, konkursy plastyczne, fotograficzne,
olimpiada artystyczna, udział w wydarzeniach kulturalnych, organizacja imprez
proponowanych przez nauczyciela przedmiotu).
3.Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

W ramach obszarów aktywności istotne jest na lekcjach WOK-u:
➢ wiedza merytoryczna
➢ posługiwanie się terminologią właściwą przedmiotowi
➢ umiejętność uzasadniania, argumentowania
➢ kreatywność, umiejętność komunikowania
➢ jasność, precyzyjność wypowiedzi i wykorzystywania wiedzy w nowych
sytuacjach poznawczych
➢ aktywność ucznia
➢ przygotowanie do lekcji

III. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz aktywności ucznia
Ocenianiu podlegają wiadomości ,umiejętności ucznia oraz jego aktywność.
Uczeń otrzymuje oceny za:
➢ udział w konkursach, olimpiadach
➢ przygotowywanie aktualności
semestrze)

kulturalnych z kraju i ze świata(1raz w
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➢ indywidualne i grupowe projekty uczniów, przygotowywane w formie
prezentacji np. multimedialnej, strony www. referatu
➢ prace pisemne (1 praca w semestrze zapowiedziana z dwutygodniowym
wyprzedzeniem), zadania domowe
➢ testy, sprawdziany (1-2 w semestrze, poprzedzone tygodniowym wpisem do
dziennika)
➢ kartkówki (1-3 w semestrze, zastępująca odpowiedz ustną lub sprawdzenie
pracy domowej)
➢ prace plastyczne (1-2 w semestrze)indywidualne lub grupowe

IV. Kryteria ocen poszczególnych form sprawdzania wiadomości i
umiejętności.
Ocena semestralna/roczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych i jest
średnią ważoną (oceny wpisywane do dziennika elektronicznego):
➢ PS-praca semestralna (waga 5)
➢ T/S-test sprawdzian (x5)
➢ K –kartkówka (x3)
➢ AK-aktualności kulturalne (x2)
➢ PU-prezentacja ustna (x4)
➢ KO -konkursy,olimpiady (x4)
➢ Ppl- praca plastyczna (x2)
➢ A-aktywność (x2)
➢ Zd- zadanie domowe
Prace kontrolne oceniane są wg następującej skali procentowej w stosunku do
ilości wszystkich punktów, możliwych do uzyskania:
0%-29% -niedostateczny (1)
30%-50% -dopuszczający (2)
51%-75% -dostateczny
76%-90% -dobry

(3)

(4)
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91%-100% -bardzo dobry (5)
Minimum 91% +zadanie dodatkowe celujący (6)

V. Ocena semestralna/roczna wystawiona jest na podstawie
następujących średnich ważonych:
0-1,70 -ocena niedostateczna
1,71-2,50 -ocena dopuszczająca
2,51-3,50 -ocena dostateczna
3,51-4,50 -ocena dobra
4,51-5,19 - ocena bardzo dobra
5,20 i powyżej -ocena celująca (nauczyciel bierze pod uwagę również
wybitne osiągnięcia z przedmiotu , jego kreatywność i zaangażowanie w
dodatkowe działania)

VI. Kryteria wystawiania ocen semestralnych i rocznych
a) niedostateczny
uczeń:
➢ nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania wiedzy o kulturze w danej klasie - nie jest w
stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności,
➢ opuszcza zajęcia lekcyjne
➢ narusza podstawowe normy i zasady kultury,
➢ utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych nauczycielowi i uczniom.
b) dopuszczający
uczeń :
➢ odpowiada na proste pytania dotyczące historii kultury współczesnych zjawisk
współczesnych w kulturze,
➢ rozpoznaje okresy w dziejach kultury i zachodzące w nich zmiany,
➢ wykazuje się podstawową umiejętnością odczytywania wiadomości ze źródeł.
➢ w wypowiedziach pojawiają się błędy merytoryczne
c) dostateczny
uczeń :
➢ wykazuje znajomość i zrozumienie istotnych aspektów kultury w historii Polski i
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świata
w zakresie programu nauczania,
➢ wykorzystuje wiedzę w celu opisania zjawisk kulturowych,
➢ próbuje wybierać i łączyć informacje pochodzące z różnych źródeł,
➢ konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne, wewnętrznie uporządkowane, z właściwym
użyciem pojęć z dziedziny historii sztuki i kultury, poprawnie korzysta ze źródeł
informacji i formułuje podstawowe wnioski
d) dobry
uczeń :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

wykazuje ogólną wiedzę w ramach programu nauczania, w zakresie niektórych
zagadnień prezentuje wiedzę szczegółową i zrozumienie poruszonych problemów,
używa swej wiedzy do opisu zjawisk kulturowych,
podejmuje próby samodzielnych dociekań, wymagających nieznacznej korekty,
stosuje w praktyce zasady sprawnego komunikowania się
uczeń w pełni przedstawia temat,
wykazuje się poprawnością merytoryczną

e) bardzo dobry
uczeń :
➢ wykazuje wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie programu nauczania, wybiera,
porządkuje
i rozwija informacje w celu skonstruowania dobrze ułożonej wypowiedzi, z
wykorzystaniem pojęć kulturowych,
➢ podejmuje samodzielne dociekania, ujawnia kreatywność i pomysłowość w
prezentacji zjawisk,
➢ uczeń wyczerpująco przedstawia temat,
➢ wykazuje się szczegółowością w prezentowaniu faktów i wydarzeń,
➢ swobodnie posługuje się wiedzą i materiałami źródłowymi do interpretacji
zagadnień,
f) celujący
uczeń :
➢ wykazuje wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie programu nauczania,
➢ jest w swoich dociekaniach samodzielny i niezależny,
➢ wykona zadania wykraczające poza obowiązującymi w procesie nauczania .
Na ocenę celującą z przedmiotu wpływa postawa twórcza i aktywność - udział w dyskusjach
i konkursach, zaangażowanie w ćwiczeniach lekcyjnych, udział w występach i koncertach,
uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły, postępy w zdobywaniu umiejętności artystycznych
związanych
z przedmiotem wykorzystywane na forum

VII. Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce.
1.Wychowawca na pierwszym spotkaniu informuje rodziców o WSO.
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2.O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach
lub w czasie indywidualnych spotkań.
3.Rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące
oceny swego dziecka.
4.Informacja o planowanej ocenie niedostatecznej semestralnej lub rocznej jest
przekazywana uczniowi, rodzicom zgodnie z procedurą WSO na miesiąc przed
wystawieniem ocen, podobnie jak informacja o ocenie semestralnej i rocznej.
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