
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – HISTORIA SZTUKI 

Głównym celem nauczania przedmiotu, oprócz nakreślenia zmian w Sztuce, Historia sztuki 

przygotowuje do egzaminu z Historii Sztuki w stopniu rozszerzonym oraz Egzaminu dyplomowego 

podejmowanego przez uczniów pod koniec pięcioletniego kształcenia w Liceum Sztuk Plastycznych. 

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się oceny cząstkowe zdobywane przez cały rok 

szkolny obejmujące: testy (sprawdziany, kartkówki, ...), formy pisemne (wypracowania, ...), 

odpowiedzi ustne (odpowiedź na lekcji, analiza działa, ...) i konkursy wewnętrzne i zewnętrzne, etc.  

Skala ocen cząstkowych i całościowych oraz możliwość poprawy uzyskanych ocen regulują 

zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania Zespołu Szkół nr 3 w Żorach. Oceny uzyskane przez 

ucznia pozostają też w bezpośredniej relacji z proponowanym zakresem materiału. Indywidualna 

inicjatywa ucznia w tym: udział w konkursach czy wystawach jest związana bezpośrednio z 

realizowanym programem nauczania i dostrzegana jako przejaw dodatkowej aktywności, co w efekcie 

jest honorowane dodatkową pozytywną oceną cząstkową.  

KRYTERIA OCENY: 

• wiedza teoretyczna określona w programie nauczania historii sztuki: chronologie sztuki, 

twórczość przedstawicieli oraz prekursorów danej epoki, stylów, kierunków, zjawisk 

artystycznych, znajomość przełomowych dzieł; 

• znajomość zależności przyczynowo – skutkowych zachodzących w Sztuce - rozpoznawanie 

kontekstów historyczno – kulturowych na przestrzeni wieków; 

• Umiejętne posługiwanie się słownictwem z zakresu analizy dzieła sztuki; 

• Umiejętność opisu i analizy dział sztuk wizualnych; 
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KRYTERIA 
 

 
celujący 
 

• posiada pełną wiedzę określoną w programie nauczania historii sztuki i 
potrafi swobodnie z niej korzystać; 

• wykazuje zainteresowanie przedmiotem, chętnie zgłasza się do zadań 
dodatkowych; 

• zna zależności przyczynowo – skutkowe zachodzące w sztuce i potrafi 
przypisać je z większością zjawisk historyczno-kulturowymi na 
przestrzeni wieków; 

• swobodnie posługuje się słownictwem z zakresu analizy dzieła sztuki – 
zarówno formy, jak i treści, potrafi twórczo stosować je wobec nowych, 
nieznanych sobie obiektów; 

• wnosi nowe, twórcze spojrzenie w interpretację zjawisk artystycznych w 
kulturze dawnej i współczesnej; 

 
bardzo dobry 
 

• posiada wiedzę określoną w programie nauczania historii sztuki i potrafi 
swobodnie z niej korzystać; 

• wykazuje zainteresowanie przedmiotem; 

• zna i rozumie wszystkie pojęcia omawiane na lekcjach, 

• kojarzy fakty i zjawiska artystyczne ze zjawiskami historyczno -
kulturowymi i społecznymi; 

• potrafi posługiwać się słownictwem z zakresu analizy formy i treści 
dzieła sztuki w sposób jasny i prawidłowy, potrafi zastosować je do 
opisu nieznanych wcześniej obiektów.   

 

 
dobry 
 

• posiada wiedzę określoną w programie nauczania historii sztuki; 

• nazywa, wymienia i opisuje znane style, kierunki, zjawiska artystyczne, 
zna ich prekursorów oraz przełomowe dzieła; 

• stosuje słownictwo dotyczące historii i teorii sztuki i prawidłowo potrafi z 
niego korzystać dokonując analiz formy i treści; 

• wykonuje w terminie polecone zadania; 

• ustosunkowuje się do dzieł sztuki w kategoriach estetycznych, 
obserwuje i wyciąga wnioski; 

• opanował słownictwo dotyczące historii i teorii sztuki i potrafi z niego 
korzystać dokonując analiz formy i treści znanych mu dzieł;   

 
dostateczny 
 

• opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym; 

• zna uproszczoną chronologię zjawisk artystycznych, ogólne stylu 
danego twórcy, danej szkoły artystycznej, prądu, epoki; 

• zna podstawowe słownictwo dotyczące historii i teorii sztuki i potrafi 
poprawnie je stosować; 

• większość poleconych zadań wykonuje w terminie; 

• w opracowaniach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, które potrafi 
poprawić po uwagach nauczyciela.  

 
dopuszczający 
 

• posiada niepełną wiedzę określoną w programie nauczania; 

• wybiórczo zna chronologię zjawisk artystycznych, ogólne stylu danego 
twórcy, danej szkoły artystycznej, prądu, epoki; 

• stosuje nieprecyzyjne nazewnictwo obiektów, nazwisk 

• pracował systematycznie w miarę swoich możliwości i rokuje nadzieje 
na poprawę.  

• w niewielkim stopniu opanował słownictwo z zakresu historii i teorii 
sztuki: w wypowiedziach i pracach pisemnych pojawiają się błędy 
merytoryczne;  

 
niedostateczny 
 

• nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania 
a braki te uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej; 



• wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem; 

• nie zna podstawowych pojęć z historii sztuki ani żadnych znaczących 
obiektów sztuki czy nazwisk; 

• nie potrafi powtórzyć żadnego fragmentu opracowanego na lekcji 
materiału; 

• nie opanował wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania 
a braki te uniemożliwiają mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej;   

 

 

 


