
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE 

Po ukończeniu nauki uczeń powinien umieć:
•    formułować definicje  pojęć:  kultura,  kultura grupy społecznej,  wzór  kulturowy, 

naród, grupa etniczna, technika i forma w sztuce
•   podać przykłady sposobów przekazywania kultury,
•   podać warunki dokonania komunikatu kulturowego.
•   wymienić cechy głównych stylów i kierunków w sztuce (sztuka starożytna, romanizm, 

gotyk, odrodzenie, barok, rokoko, klasycyzm, kierunki  historyzujące, impresjonizm, 
secesja, modernizm, kubizm, abstrakcjonizm, pop-art, postmodernizm)

•   odnieść wybitne dzieła sztuki do epoki, w której powstały
•   wymienić dziedziny kultury
•   wymienić funkcje kultury
•   wymienić najważniejsze wydarzenia kulturowe w dziejach
•   wymienić znane mu formy upowszechniania kultury
•   sformułować zasady ochrony zabytków w Polsce
•   wymienić polskie zabytki pod ochroną UNESCO
•   wymienić wybitne dzieła danej epoki z zakresu sztuk wizualnych,  widowiskowych i 

muzyki
•   wymienić dzieła uznane za najwybitniejsze dokonania sztuki polskiej
•   wymienić instytucje kultury i placówki artystyczne
•   wymienić tradycyjne polskie zwyczaje i obrzędy, zwłaszcza dotyczące własnego 

regionu, znać historię regionu
•   wymienić wybrane zabytki, formy kultywowania i upowszechniania kultury  swojego 

regionu
•   wskazać relacje kultury regionalnej z kulturą narodową.
•   posługiwać   się  różnymi   źródłami   informacji   i   gromadzić   informacje

przydatne w życiu kulturalnym człowieka
Po zakończeniu  nauki  uczeń  powinien stosować wiedzę w sytuacjach typowych 
czyli powinien potrafić:
•   zastosować posiadaną wiedzę do opisu zjawisk kultury
•   określić formy świadomego uczestnnictwa w kulturze
•   zinterpretować przekaz kulturowy
•   scharakteryzować główne style w sztuce
•   porównać funkcje sztuki w wybranych epokach
•   rozpoznać epokę powstania dzieła po jego cechach charakterystycznych
•   scharakteryzować wybrane dzieło
•   scharakteryzować polskie zwyczaje i obrzędy
•   określić charakterystyczne dla społeczności lokalnej swojego regionu zwyczaje, obrzędy, 

sita, symbole
•   wskazać relacje kultury regionalnej z kulturą narodową
•   zaprezentować formy upowszechniania kultury swojego regionu
•   zaproponować sposób promocji swojego regionu.



KRYTERIA OCENIANIA:
NIEDOSTATECZNY-  duże  luki  w  wiadomościach,  brak  stosowania  terminologii 
specjalistycznej i niezrozumienie tej terminologii. Uczeń nie przygotowuje się do lekcji, jest 
bierny i nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych zadań. 

DOPUSZCZAJĄCY-  pojedyncze  elementy  wiedzy  ucznia  dobrane  chaotycznie  i 
przypadkowo, niestosownie terminologii specjalistycznej; treść wypowiedzi uboga, odbiega od 
tematu;  nieużywanie  argumentów.  Uczeń  jest  bierny  na  lekcji,  ale  przy  pomocy 
nauczyciela umie wykonać proste zadania.

DOSTATECZNY - połowa wiadomości  wykorzystana w odpowiedzi,  fragmentaryczne 
wykorzystanie terminologii, treść właściwa lecz brak rzeczowych argumentów. Uczeń nie 
łączy wydarzeń i pojęć w logiczne ciągi przyczynowo-skutkowe, sporadycznie jest aktywny na 
lekcji.

DOBRY - braki w zakresie wyczerpania tematu, niewłaściwe stosowanie niektórych pojęć, 
bogata treść zgodna z tematem lecz bez dodatkowej  argumentacji. Uczeń poprawnie 
rozwiązuje zadania o przeciętnym stopniu trudności, jest aktywny na lekcjach. BARDZO  

BARDZO DOBRY - pełna zgodność  wypowiedzi  z tematem,  właściwe  stosowanie 
terminów, bogate treści, przekonujące argumenty. Uczeń wykorzystuje różne źródła wiedzy, 
potrafi skorelować ją z wiedzą z innych przedmiotów. Chętnie wykonuje dodatkowe zadania. 

CELUJĄCY - wiadomości i umiejętności ucznia przekraczają program szkolny, jego zasób 
wiedzy i umiejętności świadczy o sprecyzowanych uzdolnieniach humanistycznych. Uczeń 
uczestniczy w konkursach, bierze udział w wydarzeniach kulturalnych, sam podejmuje 
działalność artystyczną.

Warunkiem sklasyfikowania ucznia jest jego obecność na ponad połowie odbytych lekcji

DOSTOSOWANIE    WYMAGAŃ   EDUKACYJNYCH   DLA   UCZNIÓW
Z DYSFUNKCJAMI:
Ocena obejmuje wysiłek wkładany w wykonanie zadania, w głównej mierze powinna 
ona   dotyczyć   poprawności   wypowiedzi   ustnych   oraz   strony merytorycznej prac 
pisemnych. Prace pisemne  należy oceniać pod kątem wiedzy, treści i  formy,  błędy
ortograficzno-specyficzne     oraz     niski     grafizm    pisma     nie     powinny 
dyskwalifikować  pracy  ucznia.  W  razie  konieczności  należy  wydłużyć  limit czasu 
przeznaczony na pisanie sprawdzianu. W szczególnych przypadkach można zastąpić 
sprawdzian pisemny odpowiedzią ustną. W przypadku zaburzeń strony graficznej  pisma 
uczeń może oddawać zadania domowe w formie drukowanej. Jeżeli nauczyciel nie może 
odczytać pracy pisemnej ucznia, uczeń powinien odczytać ją na głos w obecności nauczyciela.
Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo dokończyć prace rysunkowe w domu.
FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ: 
Ocenie podlegają:.
- prace pisemne (kontrolne) klasowe - zapowiedziane minimum tydzień przed terminem
- zadania domowe dotyczące aktualnie omawianych tematów
- recenzje wydarzenia kulturalnego (jedna w semestrze)
j staranność i oryginalność prowadzenia zeszytu przedmiotowego
- dodatkowe prace ucznia związane z jego działalnością artystyczną
- ustne wypowiedzi i aktywność podczas lekcji


