
Kryteria oceny 
dla zakresu podstawowego

Ocen´ celujàcà otrzymuje uczeƒ, który:
♦ Rozumie ró˝nic´ mi´dzy potocznym i naukowym poj´ciem kultury. Popraw-

nie u˝ywa terminów „kultura” i „cywilizacja” w ró˝nych znaczeniach. Rozu-
mie poj´cie wzoru kultury i normy. Potrafi samodzielnie dokonaç analizy
norm wspó∏czesnej kultury europejskiej i wskazaç przemiany norm, jakie si´
w niej dokonujà. Jest zainteresowany wzorami i normami innych kultur.
Umie wskazaç stereotypowe przekonania dotyczàce ró˝nych kultur. Samo-
dzielnie poszukuje i korzysta ze êróde∏ wiedzy o ró˝nych kulturach (opraco-
wania naukowe i popularnonaukowe, filmy dokumentalne, wystawy itp.). 

♦ Rozumie poj´cie ÊwiadomoÊci narodowej. Jest w stanie wskazaç ró˝ne kry-
teria przynale˝noÊci do wspólnoty narodowej. Interesuje si´ kulturà w∏a-
snego narodu. Potrafi samodzielnie wskazaç elementy kultury szczególnie
istotne dla polskiej ÊwiadomoÊci narodowej. Interesuje si´ ÊwiadomoÊcià
innych narodów. Rozumie poj´cia jednokulturowoÊci, wielokulturowoÊci
i kosmopolityzmu i swobodnie pos∏uguje si´ nimi. Rozumie ró˝nic´ mi´dzy
kulturà narodowà i etnicznà. Potrafi wskazaç w otaczajàcym Êwiecie zjawi-
sko ksenofobii. Zna polskie narodowe instytucje kultury i w miar´ mo˝li-
woÊci samodzielnie z nich korzysta. W swoim bezpoÊrednim otoczeniu
(miejscowoÊç, gmina, powiat, region) potrafi wskazaç elementy dziedzictwa
kulturowego istotne dla kultury narodowej.

♦ Rozró˝nia poj´cia wielkiej i ma∏ej ojczyzny. Wie, jakie mniejszoÊci narodo-
we i etniczne zamieszkiwa∏y Polsk´ w dawnych czasach, a jakie zamieszku-
jà obecnie. Interesuje si´ kulturà mniejszoÊci. Umie wskazaç elementy kul-
tury, które Êwiadczà o specyfice regionu, w którym mieszka. Bierze udzia∏
w ró˝nych dzia∏aniach spo∏ecznych na rzecz swojego regionu i najbli˝szego
otoczenia.

♦ Rozumie poj´cie komunikacji. Zna wiele przekaêników kultury i jest w sta-
nie okreÊliç specyfik´ ka˝dego z nich. 

♦ Rozumie specyfik´ widowiska jako medium kultury. Rozumie poj´cia
przedstawienia, adaptacji, widowni. Potrafi wyjaÊniç zadania poszczegól-
nych twórców widowiska. 

♦ Rozumie poj´cie kodu wizualnego. Potrafi wymieniç ró˝ne media wizualne
i zdefiniowaç specyfik´ ka˝dego z nich. Zna najwybitniejszych twórców eu-
ropejskich i potrafi okreÊliç znaczenie ka˝dego z nich dla rozwoju sztuk
plastycznych. Rozumie specyfik´ medium fotografii.
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♦ Rozumie specyfik´ medium filmowego. Rozumie wp∏yw filmu jako me-
dium na przemiany kulturowe, rozumie zadania poszczególnych twórców
dzie∏a filmowego. Rozumie wp∏yw filmu na wyobraêni´ zbiorowà. Zna naj-
wybitniejszych twórców filmu.

♦ Rozumie specyfik´ muzyki jako medium kultury. Zna najwybitniejszych
twórców muzyki. 

♦ Rozumie poj´cie polityki kulturalnej. Zna wiele instytucji upowszechniania
kultury, potrafi dokonaç samodzielnej, krytycznej oceny ich oferty. Czynnie
uczestniczy w formalnych bàdê nieformalnych przedsi´wzi´ciach kultural-
nych i prospo∏ecznych. Rozumie ide´ animacji kultury i ma w∏asne pomys∏y
animacyjne. 

♦ Czynnie i ˝ywo uczestniczy w wi´kszoÊci lekcji. Przygotowuje si´ do lekcji,
tak˝e korzystajàc z materia∏ów wyszukanych samodzielnie. 

Ocen´ bardzo dobrà otrzymuje uczeƒ, który:
♦ Rozumie ró˝nic´ mi´dzy potocznym i naukowym poj´ciem kultury. Po-

prawnie u˝ywa terminów „kultura” i „cywilizacja” w ró˝nych znaczeniach.
Rozumie poj´cie wzoru kultury i normy. Potrafi wskazaç wzory i normy in-
nych kultur. Rozumie relatywnoÊç wzorów i norm. Umie opisaç stereotypo-
we przekonania dotyczàce ró˝nych kultur. Korzysta ze wskazanych przez
nauczyciela êróde∏ wiedzy o ró˝nych kulturach (opracowania naukowe i po-
pularnonaukowe, filmy dokumentalne, wystawy itp.). 

♦ Rozumie poj´cie ÊwiadomoÊci narodowej. Jest w stanie wskazaç ró˝ne kry-
teria przynale˝noÊci do wspólnoty narodowej. Interesuje si´ kulturà w∏a-
snego narodu. Potrafi, przy niewielkiej pomocy nauczyciela, wskazaç ele-
menty kultury szczególnie istotne dla polskiej ÊwiadomoÊci narodowej.
Zdaje sobie spraw´ z odmiennoÊci ÊwiadomoÊci innych narodów. Rozumie
poj´cia jednokulturowoÊci, wielokulturowoÊci i kosmopolityzmu i w miar´
swobodnie pos∏uguje si´ nimi. Rozumie ró˝nic´ mi´dzy kulturà narodowà
i etnicznà. Potrafi wskazaç w otaczajàcym Êwiecie zjawisko ksenofobii. Zna
wa˝niejsze polskie narodowe instytucje kultury i w miar´ mo˝liwoÊci samo-
dzielnie z nich korzysta. W swoim bezpoÊrednim otoczeniu (miejscowoÊç,
gmina, powiat, region) potrafi wskazaç elementy dziedzictwa kulturalnego
istotne dla kultury narodowej.

♦ Rozró˝nia poj´cia wielkiej i ma∏ej ojczyzny. Potrafi wymieniç mniejszoÊci
narodowe i etniczne, które zamieszkiwa∏y Polsk´ w dawnych czasach i któ-
re zamieszkujà obecnie. Umie wskazaç elementy kultury, które Êwiadczà
o specyfice regionu, w którym mieszka oraz Êlady dziedzictwa kulturowego
mniejszoÊci. Czasami bierze udzia∏ w ró˝nych dzia∏aniach spo∏ecznych
na rzecz swojego regionu i najbli˝szego otoczenia.

♦ Rozumie poj´cie komunikacji. Zna wa˝ne przekaêniki kultury i jest w sta-
nie wskazaç specyfik´ wi´kszoÊci z nich.  

♦ Rozumie specyfik´ widowiska jako medium kultury. Zna najwi´kszych
twórców teatru europejskiego. Rozumie poj´cia przedstawienia, adaptacji,
widowni. Potrafi wyjaÊniç zadania poszczególnych twórców widowiska. 
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♦ Rozumie poj´cie kodu wizualnego. Potrafi wymieniç ró˝ne media wizualne
i zdefiniowaç specyfik´ wi´kszoÊci z nich. Zna najwybitniejszych twórców
europejskich sztuk plastycznych. Rozumie specyfik´ medium fotografii.

♦ Rozumie specyfik´ medium filmowego. Rozumie wp∏yw filmu jako medium
na przemiany kulturowe i struktur´ ÊwiadomoÊci, potrafi wyjaÊniç zadania
poszczególnych twórców dzie∏a filmowego. Rozumie wp∏yw filmu na wy-
obraêni´ zbiorowà. Zna najwybitniejszych twórców filmu.

♦ Rozumie specyfik´ muzyki jako medium kultury. Zna najwybitniejszych
twórców muzyki. 

♦ Rozumie poj´cie polityki kulturalnej. Zna wiele instytucji upowszechniania
kultury, z niewielkà pomocà nauczyciela potrafi dokonaç oceny ich oferty.
Od czasu do czasu czynnie uczestniczy w formalnych bàdê nieformalnych
przedsi´wzi´ciach kulturalnych i prospo∏ecznych. Rozumie ide´ animacji
kultury. 

♦ Czynnie i ˝ywo uczestniczy w wi´kszoÊci lekcji. Przygotowuje si´ do lekcji,
odrabia prace domowe. 

Ocen´ dobrà otrzymuje uczeƒ, który:
♦ Rozumie ró˝nic´ mi´dzy potocznym i naukowym poj´ciem kultury. Popraw-

nie u˝ywa terminów „kultura” i „cywilizacja” w podstawowych znaczeniach.
Zna typologi´ kategorii kultury i jest w stanie zaliczyç do poszczególnych ka-
tegorii niektóre zjawiska kulturowe. Rozumie poj´cie wzoru kultury i nor-
my. Potrafi wskazaç wybrane wzory i normy innych kultur. Rozumie re-
latywnoÊç wzorów i norm. Umie opisaç stereotypowe przekonania dotyczà-
ce ró˝nych kultur. Czasami korzysta ze wskazanych przez nauczyciela êró-
de∏ wiedzy o ró˝nych kulturach (opracowania popularnonaukowe, filmy
dokumentalne, wystawy itp.). 

♦ Rozumie poj´cie ÊwiadomoÊci narodowej. Jest w stanie wskazaç niektóre
kryteria przynale˝noÊci do wspólnoty narodowej. Interesuje si´ kulturà
w∏asnego narodu. Potrafi przy pomocy nauczyciela wskazaç elementy kul-
tury szczególnie istotne dla polskiej ÊwiadomoÊci narodowej. Zdaje sobie
spraw´ z odmiennoÊci ÊwiadomoÊci innych narodów. Rozumie poj´cia jed-
nokulturowoÊci, wielokulturowoÊci i kosmopolityzmu i w wi´kszoÊci przy-
padków poprawnie pos∏uguje si´ nimi. Rozumie ró˝nic´ mi´dzy kulturà na-
rodowà i etnicznà. Potrafi wskazaç w otaczajàcym Êwiecie zjawisko
ksenofobii. Zna wa˝niejsze polskie narodowe instytucje kultury. W swoim
bezpoÊrednim otoczeniu (miejscowoÊç, gmina, powiat, region) potrafi
wskazaç elementy dziedzictwa kulturowego istotne dla kultury narodowej.

♦ Rozró˝nia poj´cia wielkiej i ma∏ej ojczyzny. Potrafi wymieniç niektóre
mniejszoÊci narodowe i etniczne, jakie zamieszkiwa∏y Polsk´ w dawnych
czasach i jakie zamieszkujà jà obecnie. Umie wskazaç kilka elementów kul-
tury, które Êwiadczà o specyfice regionu, w którym mieszka. Sporadycznie
bierze udzia∏ w ró˝nych dzia∏aniach spo∏ecznych na rzecz swojego regionu
i najbli˝szego otoczenia.
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♦ Rozumie poj´cie komunikacji. Zna niektóre przekaêniki kultury i jest
w stanie okreÊliç specyfik´ cz´Êci z nich.  

♦ Rozumie specyfik´ widowiska jako medium kultury. Zna kilku najwi´k-
szych twórców teatru europejskiego. Rozumie poj´cia przedstawienia, ada-
ptacji, widowni. Potrafi nazwaç poszczególnych twórców widowiska. 

♦ Rozumie poj´cie kodu wizualnego. Potrafi wymieniç niektóre media wi-
zualne i zdefiniowaç specyfik´ cz´Êci z nich. Zna kilku najwybitniejszych
twórców europejskich sztuk plastycznych. Rozumie specyfik´ medium foto-
grafii.

♦ Rozumie specyfik´ medium filmowego. Rozumie wp∏yw filmu jako me-
dium na przemiany kulturowe. Potrafi nazwaç poszczególnych twórców
dzie∏a filmowego. Potrafi powierzchownie wyjaÊniç wp∏yw filmu na wy-
obraêni´ zbiorowà. Zna kilku najwybitniejszych twórców filmu.

♦ Rozumie specyfik´ muzyki jako medium kultury. Zna kilku najwybitniej-
szych twórców muzyki. 

♦ Zna poj´cie polityki kulturalnej. Zna niektóre instytucje upowszechniania
kultury, z pomocà nauczyciela potrafi dokonaç powierzchownej oceny ich
oferty. Sporadycznie czynnie uczestniczy w formalnych bàdê nieformalnych
przedsi´wzi´ciach kulturalnych i prospo∏ecznych. Rozumie ide´ animacji
kultury. 

♦ Czynnie uczestniczy w niektórych lekcjach. W wi´kszoÊci przypadków przy-
gotowuje si´ do lekcji, odrabia wi´kszoÊç prac domowych. 

Ocen´ dostatecznà otrzymuje uczeƒ, który:
♦ Posiad∏ powierzchownà wiedz´ o ró˝nicy mi´dzy potocznym i naukowym

poj´ciem kultury. W miar´ poprawnie u˝ywa terminów „kultura” i „cywili-
zacja” w podstawowych znaczeniach. Powierzchownie zna poj´cie wzoru
kultury i normy. Przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi wskazaç proste
wzory oraz normy innych kultur. Sporadycznie korzysta ze wskazanych
przez nauczyciela êróde∏ wiedzy o ró˝nych kulturach (filmy dokumentalne,
wystawy itp.). 

♦ Z pomocà nauczyciela jest w stanie wskazaç niektóre kryteria przynale˝-
noÊci do wspólnoty narodowej. Potrafi, przy znacznej pomocy nauczycie-
la, wskazaç niektóre elementy kultury szczególnie istotne dla polskiej
ÊwiadomoÊci narodowej. Zdaje sobie spraw´ z odmiennoÊci ÊwiadomoÊci
innych narodów. Potrafi podaç definicje jednokulturowoÊci, wielokultu-
rowoÊci i kosmopolityzmu. Przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi
wskazaç ró˝nic´ mi´dzy kulturà narodowà i etnicznà. Potrafi podaç defi-
nicj´ ksenofobii. Potrafi wymieniç najwa˝niejsze polskie narodowe insty-
tucje kultury.

♦ Przy pomocy nauczyciela potrafi rozró˝niç poj´cia wielkiej i ma∏ej ojczyzny.
Potrafi wymieniç niektóre mniejszoÊci narodowe i etniczne zamieszkujàce
Polsk´. 

♦ Powierzchownie rozumie poj´cie komunikacji. Zna niektóre przekaêniki
kultury i jest w stanie okreÊliç specyfik´ kilku z nich.  

17www.wsip.com.pl



♦ Powierzchownie rozumie specyfik´ widowiska jako medium kultury. Potra-
fi wymieniç pojedynczych twórców teatru europejskiego. Powierzchownie
rozumie poj´cia przedstawienia, adaptacji, widowni. Potrafi wymieniç nie-
których twórców widowiska. 

♦ Powierzchownie rozumie poj´cie kodu wizualnego. Potrafi wymieniç poje-
dyncze media wizualne i powierzchownie zdefiniowaç specyfik´ cz´Êci
z nich. Potrafi wymieniç kilku twórców europejskich sztuk plastycznych. Po-
wierzchownie rozumie specyfik´ medium fotografii.

♦ Powierzchownie rozumie specyfik´ medium filmowego. Ze znacznà pomo-
cà nauczyciela potrafi opisaç wp∏yw filmu na wyobraêni´ zbiorowà. Potrafi
wymieniç kilku najwybitniejszych twórców filmu.

♦ Powierzchownie rozumie specyfik´ muzyki jako medium kultury. Potrafi
wymieniç kilku najwybitniejszych twórców muzyki.

♦ Potrafi podaç niezbyt dok∏adnà definicj´ polityki kulturalnej. Zna nielicz-
ne instytucje upowszechniania kultury, ze znacznà pomocà nauczyciela 
potrafi dokonaç powierzchownej oceny ich oferty. Biernie uczestniczy
w formalnych bàdê nieformalnych przedsi´wzi´ciach kulturalnych i pro-
spo∏ecznych. 

♦ Sporadycznie czynnie uczestniczy lekcjach. Niezbyt pilnie przygotowuje si´
do lekcji, odrabia cz´Êç prac domowych. 

Ocen´ dopuszczajàcà otrzymuje uczeƒ, który:
♦ Pos∏uguje si´ w zasadzie tylko potocznym poj´ciem kultury. W niewielkim

stopniu zna poj´cie wzoru kultury i normy. Przy bardzo znacznej pomocy
nauczyciela potrafi wskazaç proste wzory i normy innych kultur. 

♦ Z pomocà nauczyciela jest w stanie wskazaç niektóre kryteria przynale˝no-
Êci do wspólnoty narodowej. Potrafi, przy znacznej pomocy nauczyciela,
wskazaç nieliczne elementy kultury szczególnie istotne dla polskiej Êwiado-
moÊci narodowej. W niewielkim stopniu zdaje sobie spraw´ z odmiennoÊci
ÊwiadomoÊci innych narodów. Potrafi podaç uproszczone definicje jedno-
kulturowoÊci, wielokulturowoÊci i kosmopolityzmu. Przy znacznej pomocy
nauczyciela potrafi wskazaç ró˝nic´ mi´dzy kulturà narodowà i etnicznà.
Potrafi podaç uproszczonà definicj´ ksenofobii. Potrafi wymieniç pojedyn-
cze polskie narodowe instytucje kultury.

♦ Przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi w sposób uproszczony rozró˝niç
poj´cia wielkiej i ma∏ej ojczyzny. 

♦ W sposób bardzo uproszczony rozumie poj´cie komunikacji. Potrafi wy-
mieniç kilka przekaêników kultury. 

♦ Potrafi wymieniç pojedynczych twórców teatru europejskiego. Potrafi wy-
mieniç niektórych twórców widowiska. 

♦ Potrafi wymieniç pojedyncze media wizualne i bardzo powierzchownie zde-
finiowaç specyfik´ cz´Êci z nich. Potrafi wymieniç kilku twórców europej-
skich sztuk plastycznych. W sposób bardzo uproszczony rozumie specyfik´
medium fotografii.
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♦ W sposób bardzo uproszczony rozumie specyfik´ medium filmowego. Po-
trafi wymieniç kilku najwybitniejszych twórców filmu.

♦ W sposób bardzo uproszczony rozumie specyfik´ muzyki jako medium kul-
tury. Potrafi wymieniç pojedynczych najwybitniejszych twórców muzyki.

♦ Potrafi podaç uproszczonà definicj´ polityki kulturalnej. Potrafi wymieniç
pojedyncze instytucje upowszechniania kultury. 

♦ Niezbyt pilnie przygotowuje si´ do lekcji, odrabia tylko nieliczne prace 
domowe. 

Ocen´ niedostatecznà otrzymuje uczeƒ, który nie spe∏nia ˝adnego z powy˝-
szych kryteriów.


