
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Przedmiotowy System Oceniania 
z wiedzy o kulturze

I. Postanowienia wstępne

1. Przedmiotowy System Oceniania jest dokumentem określającym szczegółowo kwestie 
oceniania z poszczególnych przedmiotów.

2. Kwestie nie poruszone w Przedmiotowym Systemie Oceniania reguluje Statut                   
II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

II. Wymagania edukacyjne

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodne są ze Statutem Szkoły oraz 
obowiązującą aktualnie podstawą programową.

III. Obszary aktywności

1. Na lekcji oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
a. analiza i interpretacja tekstów kultury - potocznych praktyk kulturowych, a także dzieł 

sztuki;
b. samodzielne wyszukiwanie informacji na temat kultury w różnych mediach                          

i prezentowanie wyników swojej pracy;
c. tworzenie wypowiedzi na temat treści, formy i funkcji dzieła, wykorzystując 

podstawowe wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki;
d. stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów;
e. aktywność na lekcji, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia; 
f. współtworzenie kultury lokalnej.

IV. Liczba i rodzaj obowiązkowych form oceniania

1. Minimalna liczba ocen w semestrze określona jest w Statucie Szkoły.
2. Ustala się minimalną liczbę pisemnych prac kontrolnych w ciągu semestru:
a. co najmniej jeden sprawdzian (test, test wyboru lub analiza i interpretacja tekstu 

kultury) - waga 3;
b. co najmniej jedna kartkówka  - waga 2;
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c. co najmniej jedna praca domowa - waga 1.
3. Uczeń może otrzymać ocenę za:
a. zaprezentowanie samodzielnie wyszukanych informacji na temat wydarzeń 

kulturalnych, odpowiedź ustną - waga 2;
b. Szczególne zaangażowanie w życie kulturalne szkoły lub środowiska lokalnego - 

waga 1;
c. Inne formy aktywności o charakterze artystycznym - waga 1.

V. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 
klasyfikacyjnej

1. Propozycja śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej jest zgodna ze średnią ważoną 
ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru (roku szkolnego).

2. W wyjątkowych przypadkach uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę 
klasyfikacyjną, jeżeli do jej uzyskania brakuje jednej dziesiątej części danej oceny. Nie 
dotyczy to oceny dopuszczającej.

3. Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia indywidualnie, biorąc pod uwagę 
frekwencję i aktywność na zajęciach, zaliczenie obowiązkowych form sprawdzania 
wiedzy oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

VI. Tryb zgłaszania nieprzygotowania do lekcji

1. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji, zapisując swój 
numer z dziennika na tablicy. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza jedną z przyczyn: 
brak gotowości do odpowiedzi, brak pracy domowej, brak zeszytu, brak pomocy 
potrzebnych do pracy na lekcji (podręcznik, ćwiczenia, karty pracy itp.). 
Nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel oznacza w dzienniku.

2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pisania zapodziewanych prac kontrolnych.
3. Liczba nieprzygotowań jaka przysługuje uczniowi jest określona w Statucie Szkoły.
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