
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
WIEDZA O KULTURZE - 

 
   1.  Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

Sprawdziany/prace klasowe, kartkówki z 3 ostatnich tematów, odpowiedź ustna,  
prace domowe,  zeszyt,  aktywność na lekcji, referaty/prezentacje.  

2.  Nieprzygotowanie: 
Uczeń w przypadku jednej lekcji w tygodniu ma prawo do jednego  nieprzygotowania 
do zajęć w semestrze, co zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. 

3.  W razie nieobecności na lekcji: 
Uczeń uzupełnia notatki i zadania domowe. W razie nieobecności na sprawdzianie, 
Uczeń po powrocie do szkoły pisze sprawdzian lub uzgadnia z nauczycielem termin 
jego napisania w ciągu 2 tygodni, jeżeli uczeń się nie zgłosi, po 2 tygodniach otrzymuje 
ocenę niedostateczną. 

4.  Poprawianie ocen: 
Zgodne z WO (Wewnątrzszkolne Ocenianie). 

   5.  Aktywność  na lekcji: 
Na lekcjach oceniana jest aktywność ucznia na zajęciach, pozytywna i negatywna, za 
którą uczeń otrzymuje „+” lub „- „ , 4 plusy to ocena bdb, 4 minusy ocena ndst. 

6.  Kryteria  ocen  zgodnie  z WO  dla  przedmiotów ogólnokształcących:  
          OCENA %  OSIĄGNIĘTYCH  

WYMAGAŃ 
Niedostateczny Poniżej 50% 
Dopuszczający 50%  -  60% 
Dostateczny 61%  -  70% 
Dobry 71%  -  84% 
Bardzo  dobry 85%  -  99% 
Celujący 100% 

    7. Kryteria wag z poszczególnych form osiągnięć edukacyjnych ucznia zgodne z WO: 
 Sprawdzian / praca klasowa  -  6 
 Poprawa sprawdzianu / pracy klasowej  -  4 
 Odpowiedź ustna  -  4 
 Kartkówka  -  3 
 Praca domowa  -  2 
 Aktywność /praca w grupach -  2 
 Referaty/prezentacje -  3 
 Aktywność semestralna - 3 

     8. Oceny półroczne i końcoworoczne ustalane są na podstawie WO: 

         Ocena celująca 5,51 i więcej 

          Ocena bardzo dobra 4,71- 5,50 

          Ocena dobra 3,71-4,70 

          Ocena dostateczna 2,71-3,70 

          Ocena dopuszczająca 1,76-2,70 

          Ocena niedostateczna 1,75 i mniej 
     9. Ocena semestralna  lub  końcoworoczna jest wystawiana na podstawie średniej 
ważonej ocen cząstkowych z poszczególnych form osiągnięć edukacyjnych ucznia 
w semestrze lub semestrach zgodnie z WO. Nauczyciel bierze także pod uwagę frekwencję na 
zajęciach, ilość zaliczonych sprawdzianów, ilość pozytywnych ocen cząstkowych - zgodnie 
z WO. Uczeń zobowiązany jest posiadać uzupełniony zeszyt przedmiotowy. 


