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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O KULTURZE 
w zakresie podstawowym 

 
 

NA OCENĘ 
 

TREŚCI 
NAUCZANIA 

 
ODBIÓR 

WYPOWIEDZI 

 
ANALIZA I 

INTERPRETACJA 
TEKSTÓW KULTURY 

 
TWORZENIE 

WYPOWIEDZI 

SPOSOBY 
SPRAWDZANIA  

nabytej wiedzy  
i umiejętności 

NIEDOSTATECZNĄ Nie spełnia wymagań  
na ocenę dopuszczającą 

Nie spełnia wymagań  
na ocenę dopuszczającą 

Nie spełnia wymagań  
na ocenę dopuszczającą 

Nie spełnia wymagań  
na ocenę dopuszczającą 

Wg kryterium 
wewnątrzszkolnego 

oceniania 
 

DOPUSZCZAJĄCĄ - ma wiedzę określoną 
w podstawie 
programowej ze 
znacznymi brakami; 
- pojęcia: kultura, 
etnografia, etnologia, 
antropologia kultury, 
kulturoznawstwo, 
kultura globalna, 
narodowa, regionalna, 
lokalna itd. 
- sztuka dawniej i dziś  
- cele i funkcje sztuki 
- kicz i brzydota 
- znaki, symbole, kody 
- historia mediów 
- kierunki w malarstwie 
współczesnym, rzeźbie, 
architekturze, sztuce 
użytkowej 
- muzyka poważna  
i współczesna 
- przemiany teatru 
dramatycznego 
- różne gatunki filmowe 

- wymienia różne formy 
mediów kultury (słowo 
mówione, pismo, książka, 
obraz malarski, fotografia, 
film, program 
telewizyjny, spektakl 
teatralny) 
oraz użycia (nowe media, 
media masowe, media 
interaktywne, multimedia)  
- lokuje wytwory kultury 
(zachowania, zwyczaje, 
normy moralne, wytwory 
materialne, dzieła sztuki) 
w kontekście grup 
społecznych, w których są 
tworzone i odbierane 
(rodzina, rówieśnicy, 
naród) 

- ze zrozumieniem używa 
określeń: 
kulturowy, kulturalny 
- posługuje się pojęciami: 
kultura popularna, ludowa, 
masowa  
i używa ich w kontekście 
interpretowanych dzieł 
sztuki  
- próbuje wskazywać cechy 
i tematy współczesnego 
malarstwa, rzeźby, filmu, 
fotografii 
 

- wypowiada się w mowie  
i  piśmie – na temat 
wytworów kultury  
- rozróżnia tradycyjne  
i nowatorskie dziedziny 
artystyczne 
- charakteryzuje specyfikę 
reklamy telewizyjnej 
- formułuje własnymi 
słowami definicję sztuki  

- kartkówki 
- sprawdziany 
- odpowiedzi ustne 
- zadania domowe 
- prezentacje 
- aktywność 
 

wg kryterium 
wewnątrzszkolnego 

oceniania 
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w USA i w Europie 
- rola telewizji i 
Internetu we 
współczesnym świecie 
 
 

DOSTATECZNĄ 
 

Uczeń potrafi to, 
co na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 - charakteryzuje 
podstawowe media 
kultury (słowo, obraz, 
dźwięk, widowisko) 
- zna dwudziestowieczne 
dzieła reprezentujące 
różne dziedziny sztuki 
(literaturę, architekturę, 
plastykę, muzykę, teatr, 
fotografię, sztukę nowych 
mediów) i dostrzega 
związki pomiędzy nimi 
- wyjaśnia na czym 
polegają różne formy 
kontaktu z kulturą 
(konsumpcja, twórczość 
itd.) 

- odnosi elementy kultury 
(zachowania, zwyczaje, 
praktyki, dzieła sztuki) do 
kategorii: czas, przestrzeń, 
ciało, grupa społeczna 
- definiuje piękno jako 
kategorię estetyczną 
- podaje cechy wybranych 
nurtów współczesnej 
kultury 

- wypowiada się na temat 
dzieła sztuki, używając 
pojęć (forma, kompozycja, 
funkcja, nadawca, odbiorca, 
medium) 
- opisuje historyczne 
przemiany w sposobach 
kolekcjonowania dzieł 
sztuki oraz sytuację obecną 

- kartkówki 
- sprawdziany 
- odpowiedzi ustne 
- zadania domowe 
- prezentace 
- aktywność 
 
wg kryterium 
wewnątrzszkolnego 
oceniania 

DOBRĄ 
 

Uczeń potrafi to, 
co na ocenę 

dostateczną oraz: 

 - wskazuje różne funkcje 
dzieła sztuki (np. 
Estetyczną, 
komunikacyjną, 
społeczną, użytkową, 
kultową, poznawczą, 
ludyczną) 
- analizuje temat dzieła 
oraz treści i formę w 
kontekście jego różnych 
dziedzin sztuki 
 

- dostrzega i nazywa 
związek między dziełem  
a sytuacją społeczno-
historyczną i obyczajami 
epoki, w której powstało 
- formułuje założenia 
wybranych nurtów 
współczesnej: architektury, 
rzeźby, muzyki, filmu 

- określa swoje 
zainteresowania, potrzeby  
i preferencje kulturalne 
oraz uzasadnia je w 
dyskusji 
- interpretuje i analizuje 
spektakl teatralny, 
fotografię 

- kartkówki 
- sprawdziany 
- odpowiedzi ustne 
- zadania domowe 
- prezentace 
- aktywność 
 
wg kryterium 
wewnątrzszkolnego 
oceniania 
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BARDZO DOBRĄ 
 

Uczeń potrafi to, 
co na ocenę dobrą 

oraz: 

 - analizuje temat dzieła 
oraz treści i formę w 
kontekście różnych 
funkcji, wykorzystując 
podstawowe wiadomości 
o stylach i epokach 
z różnych dziedzin sztuki 
- analizuje film lub 
spektakl teatralny, 
posługując się 
podstawowymi pojęciami 
z zakresu właściwej 
dziedziny sztuki 

- wskazuje relacje między 
kulturami: lokalną, 
regionalną, narodową i 
europejską, ujawniające się 
w konkretnych dziełach 
sztuki  
i praktykach kultury 
 

- organizuje proste 
działania  
o charakterze kulturalym 
(prezentacja własnych 
zainteresowań, 
przedsięwzięcia 
artystyczne) 
 

- kartkówki 
- sprawdziany 
- odpowiedzi ustne 
- zadania domowe 
- prezentace 
- aktywność 
 
wg kryterium 
wewnątrzszkolnego 
oceniania 

CELUJĄCĄ 
 

Uczeń potrafi to, 
co na ocenę bardzo 

dobrą oraz: 
 

- samodzielnie wyszukuje 
informacje na temat 
kultury w różnych 
mediach, bibliotekach 
- na podstawie 
dostępnych źródeł 
omawia specyfikę teatru 
ulicznego i ilustruje 
omawiany temat 
materiałami 
multimedialnymi 

- ocenia zjawisko kiczu 
oraz brzydoty w sztuce i 
przedstawia argumenty na 
poparcie własnej opinii 
- na podstawie fotografii, 
filmu, dzieła, spektaklu 
analizuje sposób ujęcia 
motywu a następnie 
formułuje wnioski 
dotyczące podobieństw i 
różnic  

- bierze aktywny udział  
w szkolnych 
przedsięwzięciach 
arstystycznych, 
animacyjnych, społecznych 
i innych (wystawa, 
happening, przedstawienie 
szkolne, gazetka szkolna, 
kulturalna akcja 
charytatywna 
- przygotowuje prezentację 
lub inną formę wypowiedzi 
multimedialnej – blog, 
forum, strona www – na 
tematy związane z kulturą 
lokalną  
i regionu lub szeroko 
pojętymi problemami 
kultury współczesnej 
- wykonuje projekt 
przedmiotu, który oferuje 
odbiorcy nowe możliwości 
użytkowania 

 - kartkówki 
- sprawdziany 
- odpowiedzi ustne 
- zadania domowe 
- prezentace 
- aktywność 
 
wg kryterium 
wewnątrzszkolnego 
oceniania 

	
	
	


