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1.Możliwe formy sprawdzania osiągnięć ucznia:
• opis i analiza tekstu literackiego często w rodzaju recenzji lub szkicu krytycznego
• wypowiedź ustna
• obserwacja pracy na lekcji ucznia, stopnia jego aktywności
• samodzielna praca z arkuszem matury – język polski rozszerzony
• kartkówka – z bieżących wiadomości ( z zakresu trzech ostatnich tematów lekcyjnych lub
przygotowania do zajęć, zadanej pracy domowej, orientacji w bieżących wydarzeniach kulturalnych)
• praca klasowa / test wiadomości
• praca pisemna na zadany temat lub samodzielnie przygotowana prezentacja do tematu, zagadnień
• karta pracy
• skuteczna praca w grupach

2. Kryteria oceniania
a. Zasady oceniania
•
•
•

zasada częstotliwości i rytmiczności,
zasada różnorodności – oceny za różne typy i formy zadań,
różnicowanie wymagań –zadania uwzględniające różne potrzeby i możliwości uczniów,

b. stosowanie obowiązującej skali ocen i odpowiednich skrótów:
celujący: 6 ( cel.) od 98%- 100% przewidywanych wiadomości
bardzo dobry: 5 ( bdb.) 90% - 98%
dobry: 4 ( db.)

75% - 89%

dostateczny: 3 ( dst.)

60% - 74%

dopuszczający: 2 (dop.) 50% - 59%
niedostateczny: 1 ( ndst. ) poniżej 50%
c. wymagania konieczne na ocenę:

celująca - Uczeń:
−
−
−

z obowiązkowych sprawdzianów i prac otrzymał w 60% wyniki bardzo dobre i co najmniej
dobre,
poszerza wiadomości o treści wykraczające poza programowe, rozwija własne
zainteresowania i umiejętności obcowania ze sztuką,
umiejętnie korzysta z dodatkowych źródeł, samodzielne ich poszukuje i prezentuje je podczas
lekcji,

−

stosuje nietypowe rozwiązania problemów podczas lekcji i w pracy pozalekcyjnej,
argumentuje wnioski i spostrzeżenia,
− uzasadnia znaczenie i przyczyny popularności wybranych twórców oraz ich dzieł,
− formułuje własne komentarze wartościujące na temat analizowanych i interpretowanych
dzieł, odczytuje ich metaforyczne i symboliczne znaczenie,
− operuje fachową terminologią z zakresu literatury czy kultury i swobodnie tworzy
wypowiedzi na tematy związane ze sztuką, odnosząc się do innych dziedzin nauki,
− wykorzystuje informacje portali edukacyjnych, potrafi samodzielnie tworzyć zadania i
umieszczać informacyjne na wybranym przez siebie forum
Ocena bardzo dobra - Uczeń:
− z obowiązkowych sprawdzianów i prac otrzymał co najmniej w 40% wyniki bardzo dobre a w
reszcie dobre,
− właściwie wymienia cechy dzieł, określa ich związek z epoką i nurtem artystycznym i ideałami
epoki,
− wskazuje przykłady odniesienia do tradycji w poszczególnych dziełach oraz podaje przykłady
wzajemnego przenikania się stylów i tendencji,
− zna obowiązkowe teksty kultury, czyta je na czas i właściwie je interpretuje, wskazując
konteksty interpretacyjne,
− dokonuje analizy porównawczej oraz interpretacji dzieł pochodzących z różnych epok i
prezentujących różne style, formułuje hipotezy i wnioski interpretacyjne,
− aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, zabiera głos w dyskusjach,
− samodzielnie i komunikatywnie formułuje rozbudowane wypowiedzi, argumentuje wnioski,
przytacza zdobyte informacje
− terminowo, estetycznie i prawie bezbłędnie wykonuje prace domowe i zadania,
− efektywnie korzysta z informacji zamieszczonych w portalach edukacyjnych

Ocena dobra. Uczeń:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

z obowiązkowych sprawdzianów i prac otrzymał w 50% wyniki dobre a z pozostałych w
większości dostateczne,
nazywa, wymienia i opisuje znane style, kierunki, zjawiska artystyczne, zna ich pre kursorów
oraz przełomowe dzieła,
określa związek wybranych twórców i tekstów ze stylem artystycznym,
opisuje osiągniecia poszczególnych artystów, wybitne dzieła,
porównuje różne sposoby ukazania tych samych motywów i tematów w dziełach artystów z
różnych epok,
wyjaśnia, na czym polega przełomowy charakter twórczości wybitnych artystów,
terminowo i starannie wykonuje prace domowe i zadania, popełnia nieliczne błędy,
wypowiedzi buduje w sposób komunikatywny, stosując właściwą dla danego obiektu
terminologię, w pełni merytoryczne
wykazuje się aktywnością do zabierania głosu w dyskusjach podczas zajęć lekcyjnych.

Ocena dostateczna. Uczeń:
− z obowiązkowych sprawdzianów i prac otrzymał w 55% procentach wyniki pozytywne, w tym
−

w przewadze dostateczne,
zna, choćby z „drugiej ręki” omawiane obiekty, ich treść i formę oraz wymienia cechy epok,
stylów i kierunków, przełomowe dzieła z zakresu literatury i filmu,

−
−
−
−
−
−
−
−

odtwórczo omawia zjawiska charakterystyczne dla poznawanych dzieł, wspierając się
opracowaniem
zna podstawowe cechy stylu danego twórcy, danej szkoły artystycznej, prądu, epoki,
podejmuje próbę samodzielnej analizy, interpretacji wskazanych dzieł sztuki,
wymienia główne znaki, symbole, konteksty w sztuce oraz definiuje podstawowe pojęcia i
terminy dotyczące sztuki, stylów, technik artystycznych,
posiada nieliczne braki w opanowaniu materiału przewidzianego w programie z przedmiotu i
(uzupełnienia je przy pomocy nauczyciela),
wywołany nie unika odpowiedzi podczas zajęć lekcyjnych,
tworzy proste wypowiedzi ustne i pisemne , czasem niespójne, z niewielkimi błędami
merytorycznymi,
terminowo wykonuje prace domowe i zadania, korzysta z materiałów wskazanych przez
nauczyciela.

Ocena dopuszczająca. Uczeń:
−
−
−
−
−
−

z obowiązkowych sprawdzianów i prac otrzymał w 50% procentach wyniki pozytywne,
wymienia epoki, style, kierunki, style artystyczne, czołowych twórców,
identyfikuje cechy typowe dla danej epoki, wskazuje motywy, idee w dziełach z różnych
okresów,
kojarzy najsłynniejszych twórców oraz ich artystyczne osiągnięcia,
potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
tworzy proste, często minimalistyczne wypowiedzi ustne i pisemne zawierające ogólne
informacje na epoki, stylu, kierunku, z pojawiającymi się błędami merytorycznymi.

Ocena niedostateczna. Uczeń:
−
−
−
−
−
−
−

z obowiązkowych sprawdzianów i prac nie otrzymał 50% wyników pozytywnych,
w związku z czym nie zaliczył odpowiedniej ilości wiedzy
nie opanował materiału przewidzianego w treściach nauczania PRZEDMIOTU i nie zna
okresów, stylów, artystów i uwzględnionych w programie dzieł,
wypowiedzi ustne i pisemne prace klasowe formułuje niezgodnie z tematem lub nie
wykonuje ich samodzielnie,
nie stosuje podstawowych pojęć i terminów związanych z przedmiotem ( literatura, film,
sztuka),
nie podejmuje próby wykonania zadań lekcyjnych i prac domowych nawet po namowach
nauczyciela,
wykazuje się biernością podczas pracy na lekcji.

3. Zasady ustalania oceny półrocznej i rocznej
a) Uwzględnienie wszystkich ocen cząstkowych, ale nieobliczanie średniej arytmetycznej, gdyż inaczej
należy traktować oceny za aktywność czy pracę domową
b) Różnicowanie ocen (największy wpływ na ocenę końcową mają wyniki z prac klasowych/testów
sprawdzających opanowanie większej partii materiału).
c) Zachowanie terminu wystawiania propozycji ocen półrocznej i rocznych w celu udzielenia
informacji oraz stworzenie warunków sprzyjających poprawie lub zaliczenia semestru.
d) Zgodność zasad wystawiania oceny i rocznej z przedmiotu LITERATURA Najnowsza ze szkolnymi
zasadami oceniania.

e) Jawność oceny – poinformowanie ucznia o sposobach sprawdzania i oceniania, warunkach
wystawiania oceny półrocznej i rocznej,
4. Dopuszcza się stosowanie „+” i „–” (plusów i minusów)
zarówno przy ocenach jak i samodzielnie Można odnotowywać w postaci plusów i minusów udział
uczniów w dyskusji, ich aktywność na lekcji, sposób wykonania ćwiczeń domowych, zaliczenia
drobnych prac. Do ocen końcowych i półrocznych nie mogą być dostawiane plusy ani minusy.
Za 5 plusów można otrzymać ocenę bardzo dobrą, za 5 minusy – niedostateczną. Plusy i minusy się
bilansują. Sumowanie osiągnięć i przełożenie ich na ocenę może nastąpić na prośbę ucznia przed
zdobyciem maksimum – np. przed zebraniem z rodzicami. Niewykorzystane do oceny plusy i minusy z
półrocza przechodzą na następny etap.

5. Nieprzygotowania
Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze bez podania przyczyn nieprzygotowanie i
zawiadamia nauczyciela o tym w formie pisemnej – przed rozpoczęciem lekcji, z uwzględnieniem
informacji, czego nie wykonał – na jednej liście klasowej z datą dniową. Jeśli dotyczy to pracy
pisemnej – zyskuje tym samym tydzień czasu na jej uzupełnienie. Jeśli po tym czasie nie pokaże
nauczycielowi uzupełnionego braku otrzyma ocenę niedostateczną.
Nieprzygotowanie nie obejmuje umówionych sprawdzianów ani prac projektowych – wyznaczonych
co najmniej tydzień wcześniej.
W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 1,5 tygodnia) – zyskuje on dodatkowe
nieprzygotowanie – czas na uzupełnienie wiadomości i wymaganych wtedy prac – pod warunkiem, że
na liście nieprzygotowanych lub w rozmowie z nauczycielem zaproponuje konkretny termin
gotowości do odpowiedzi, nie późniejszy niż 4 dni po powrocie z choroby.

6. ZASADY ZALICZANIA OBOWIĄZKOWYCH SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK
Termin 1 – pisemny wspólny dla wszystkich. Osoby nieobecne muszą sprawdzian napisać. Przy
nieobecności usprawiedliwionej możliwe to jest w 2 terminie lub wtedy, kiedy wspólnie
( nauczyciel – uczeń ) zostanie to uzgodnione. Taki uczeń zachowuje prawo do 3 terminów zaliczeń.
Nieobecność nieusprawiedliwiona – w dniu sprawdzianu do godziny 15 ( informacja od Rodzica
napisana przez Librusa lub telefoniczna lub za pośrednictwem Wychowawcy) traci prawo do 3
terminów zaliczania. Jeśli nieobecni nie ustalą z nauczycielem terminu zaliczenia opuszczonego
sprawdzianu po ich powrocie do szkoły, mogą spodziewać się, że nauczyciel przygotuje dla nich
sprawdzian bez zapowiedzenia na kolejnych zajęciach.
Termin 2 – pisemny dla tych, którzy otrzymali ocenę niedostateczną w 1 terminie lub byli nieobecni w
tym dniu. Jeśli niepowodzenie odniosło 70% piszących – poprawa będzie miała miejsce na lekcji, w
innym przypadku uczniowie umawiają się samodzielnie – maksymalnie w ciągu 2 tygodni od terminu
oddania sprawdzianu – i robią to na dyżurze nauczyciela lub w innym ustalonym wspólnie (
nauczyciel – uczeń ) terminie.
Termin 3 – dla tego ucznia, któremu nie udało się zaliczyć pozytywnie materiału w terminie 2,
ostatnia próba to tylko ustna odpowiedź i też w terminie następnych 2 tygodni od oddania ostatniego
zaliczenia.

Każdy uczeń sam decyduje o ilości podjętych prób zaliczeń sprawdzianów tak, by ostatecznie został
zachowany warunek, mówiący o konieczności zaliczenia ponad połowy sprawdzianów na ocenę co
najmniej dopuszczającą. To ostateczny warunek zaliczenia półrocznego i rocznego, bez względu na
średnią ocen.

7. Pomoc nauczyciela i informacja o postępach ucznia
Omówienie sprawdzianów ma miejsce na lekcji, na której oddane są sprawdzone prace. Uczniowie
wysłuchując komentarza ogólnego prowadzącego i porównując swoje prace z tymi uwagami,
sprawdzają, co zrobili dobrze a co źle (co wymaga poprawy lub uzupełnienia wiedzy). Czytają ze
zrozumieniem zawarte w pracy komentarze nauczyciela. Uczniowie nieobecni na omówieniu oraz
obecni ale chcący dodatkowych wyjaśnień, mogą zwrócić się do nauczyciela osobiście na lekcji lub w
przeznaczonym na to czasie np. na umówionych konsultacjach (w terminie maksymalnie 2 tygodni od
daty oddania ), mogą też sfotografować bądź skserować pracę, by popracować na niej w domu.
Bezpośrednia pomoc merytoryczna dla ucznia polega na wsparciu analizy tekstów, filmów, recenzji
lub analizy zawartości tematów prac – ćwiczeń jako niezbędnych do realizacji zadania. Pomoc może
mieć postać wskazówek naprowadzających do właściwej organizacji warsztatu pracy, czy też
przypomnienia wyznaczników specyfiki epoki, stylu czy nurtu historycznego. Może też być w formie
dodatkowych zadań na lekcji ( np. karta pracy) lub w domu – koniecznością przygotowania innego
zadania domowego ( czy też pracy na okres ferii czy wakacji).
Nauczyciel może różnicować stopień trudności i rodzaj zadań zgodnie z wymogami przedmiotowych
zasad oceniania, podstawy programowej oraz Statutu XXI LO programowymi. Podczas sprawdzania
wiadomości w formie ustnej (odpowiedź na lekcji, egzamin sprawdzający) czy też pisemnej (
konkretne zadania na testach sprawdzających, klasówkach czy kartkówkach) może formułować
polecenia w sposób naprowadzający.
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