Przedmiotowy system oceniania z muzyki.
Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i
oceniania osiągnięć ucznia. Ocena ma przede wszystkim motywować młodego człowieka do działania.
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Uczeń:
- dysponuje minimalną
wiedzą w praktyce
wykonawczej, percepcji
oraz w prowadzeniu
rozmów o muzyce,
poszukiwaniu informacji
i twórczym działaniu,
dostrzegając przy tym
wzajemne relacje między
nimi co określa podstawa
programowa, w jego
wiadomościach są luki
(31% - 49%)
- zna nazwiska
najwybitniejszych
kompozytorów i potrafi
przyporządkować ich do
epoki w jakiej tworzyli
- rozpoznaje i nazywa na
zdjęciach instrumenty
muzyczne

Uczeń:
- dysponuje przeciętną
wiedzą w praktyce
wykonawczej, percepcji
oraz w prowadzeniu
rozmów o muzyce,
poszukiwaniu informacji i
twórczym działaniu,
dostrzegając przy tym
wzajemne relacje między
nimi co określa podstawa
programowa,
umożliwiając zdobywanie
dalszej wiedzy (50% 69%)
- słucha utworów
najwybitniejszych
kompozytorów,
wypowiada swoje zdanie
na temat ich muzyki
- zna podstawowe
instrumenty muzyczne i

Uczeń:
- opanował wiadomości w
praktyce wykonawczej,
percepcji oraz prowadzeniu
rozmów o muzyce,
poszukiwaniu informacji i
twórczym działaniu,
dostrzegając przy tym
wzajemne relacje między
nimi co określa podstawa
programowa (70% - 85%)
- zna tytuły
najważniejszych dzieł
muzycznych omawianych
kompozytorów
- zna historię instrumentów
muzycznych
- rozumie pojęcia i terminy
muzyczne niezbędne do
prowadzenia rozmów o
muzyce i potrafi je
zastosować z niewielkimi

Uczeń:
- w sposób twórczy
opanował wiadomości w
praktyce wykonawczej,
percepcji oraz prowadzeniu
rozmów o muzyce,
poszukiwaniu informacji i
twórczym działaniu,
dostrzegając przy tym
wzajemne relacje między
nimi co określa podstawa
programowa (86% - 97%),
potrafi wiadomości
samodzielnie objaśnić i
powiązać w całość
- przedstawia ważne fakty
biograficzne z życia i
twórczości
najwybitniejszych
kompozytorów
- charakteryzuje
podstawowe instrumenty

Uczeń:
- biegle posługuje się
zdobytymi
wiadomościami w praktyce
wykonawczej, percepcji
oraz prowadzeniu rozmów
o muzyce, poszukiwaniu
informacji i twórczym
działaniu, dostrzegając
przy tym wzajemne relacje
między nimi co określa
podstawa programowa
(98% - 100%), proponuje
rozwiązania nietypowe
- rozpoznaje utwory
muzyczne
najwybitniejszych
kompozytorów i podaje ich
tytuły
- rozpoznaje w słuchanych
utworach muzycznych
brzmienie instrumentów

- rozumie niektóre
pojęcia i terminy
muzyczne niezbędne do
prowadzenia rozmów o
muzyce

słucha ich brzmienia
uchybieniami
- rozumie pojęcia i
terminy muzyczne
niezbędne do prowadzenia
rozmów o muzyce

Uczeń:
- potrafi zaśpiewać
samodzielnie lub przy
pomocy nauczyciela
przynajmniej połowę
obowiązujących piosenek
(zwrotka + refren)
- śpiewa w jednogłosie
melodię kanonu
- potrafi śpiewać
solmizacją gamę
C – dur (w górę i w dół)
- potrafi zapisać wartości
rytmiczne nut na
pięciolinii
- potrafi tworzyć w
grupie ilustrację
muzyczną do wiersza,
obrazu lub ilustrację
zjawiska przyrody za
pomocą instrumentów
perkusyjnych, a także
proste struktury
dźwiękowe i układy

Uczeń:
- potrafi zaśpiewać
przynajmniej połowę
obowiązujących piosenek
- wykonuje w grupie
kanon rytmiczny
- potrafi śpiewać literowo
gamę
C – dur (w górę i w dół)
- potrafi zapisać
poprawnie na pięciolinii
wartości rytmiczne pauz
oraz klucz wiolinowy i
dźwięki gamy C-dur
- zna znaki chromatyczne
- potrafi tworzyć przy
pomocy nauczyciela
ilustrację muzyczną do
wiersza, obrazu lub
ilustrację zjawiska
przyrody za pomocą
instrumentów
perkusyjnych, a także
zespołowo proste

Uczeń:
- potrafi zaśpiewać
wszystkie obowiązujące
piosenki z niewielkimi
uchybieniami
- potrafi śpiewać grupowo
w kanonie
- potrafi zapisać poprawnie
na pięciolinii dźwięki
gamy C-dur
- zapisuje znaki
chromatyczne
- potrafi tworzyć
samodzielnie ilustrację
muzyczną do wiersza,
obrazu lub ilustrację
zjawiska przyrody za
pomocą instrumentów
perkusyjnych a także przy
pomocy nauczyciela proste
struktury dźwiękowe i
układy taneczne,
- potrafi samodzielnie
wykonywać podstawowe

muzyczne oraz wymienia
najważniejsze części
budowy
- rozumie pojęcia i terminy
muzyczne niezbędne do
prowadzenia rozmów o
muzyce i potrafi je
zastosować
Uczeń:
- potrafi zaśpiewać
wszystkie obowiązujące
piosenki
- potrafi śpiewać
samodzielnie w kanonie
- potrafi zagrać na
dzwonkach gamę
C- dur
- potrafi zapisać poprawnie
na pięciolinii dźwięki
gamy a-moll
- odczytuje znaki
chromatyczne
- potrafi tworzyć
samodzielnie
akompaniament rytmiczny
za pomocą instrumentów
perkusyjnych, a także
proste struktury
dźwiękowe i układy
taneczne,
- potrafi samodzielnie
wykonywać podstawowe

muzycznych
- rozumie pojęcia i terminy
muzyczne niezbędne do
prowadzenia rozmów o
muzyce i potrafi je
zastosować i uzasadnić ich
wybór
Uczeń:
- potrafi zaśpiewać
wszystkie obowiązujące
piosenki czysto i
rytmicznie
- potrafi poprawnie
śpiewać kanon w
wielogłosie
- potrafi odczytywać zapis
nutowy (wykonanie na
dzwonkach lub dowolnym
instrumencie
melodycznym)
- potrafi tworzyć
samodzielnie kilkutaktową
melodię za pomocą
instrumentów
perkusyjnych
melodycznych i zapisać ją
na pięciolinii wartościami
ćwierćnut, a także
improwizuje proste
struktury dźwiękowe i
układy taneczne,

taneczne,
- potrafi wykonywać
podstawowe kroki
tańców narodowych:
poloneza i krakowiaka
oraz wybranego tańca
innego narodu
Uczeń:
- nie pracuje
systematycznie i niezbyt
chętnie podejmuje
działania
- biernie uczestnicy w
dyskusjach
- nie formułuje własnych
wniosków

Uczeń:
- prowadzi
niesystematycznie
zeszyty przedmiotowe
(owinięte i podpisane)

struktury dźwiękowe i
układy taneczne,
- potrafi wykonywać
podstawowe kroki
poznanych tańców i
elementy układów
choreograficznych
grupowo
Uczeń:
- nie zawsze pracuje
systematycznie i niezbyt
chętnie podejmuje
wszelkie działania
- rzadko uczestnicy w
dyskusjach i pracach
grupowych
- ma problemy z obroną
swoich poglądów

kroki poznanych tańców i
elementy układów
choreograficznych z
niewielkimi uchybieniami

kroki poznanych tańców i
elementy układów
choreograficznych

- potrafi stworzyć
samodzielnie inscenizację
muzyczno – ruchową

Uczeń:
- zwykle pracuje
systematycznie i
efektywnie, indywidualnie
i grupowo
- odpowiednio wywiązuje
się z wszelkich zadań i
powierzonych mu ról
- poprawnie formułuje
wnioski i udaje mu się
bronić swych poglądów

Uczeń:
- wykazuje aktywną
postawę w pracach
indywidualnych i
grupowych
- wyróżniająco wywiązuje
się z wszelkich zadań i
powierzonych mu ról
- potrafi obronić swój
pogląd i postawę twórczą

Uczeń:
- posiada systematycznie
prowadzone zeszyty z
niewielkimi brakami
- uchybienia w estetyce
(mało czytelny)
- sposób prowadzenia
zeszytów budzi

Uczeń:
- posiada zeszyty
kompletne
- systematyczne z
pojedynczymi
uchybieniami
- estetyczne

Uczeń:
- posiada zeszyty
kompletne
- systematyczne
- estetyczne

Uczeń:
- twórczo rozwija własne
uzdolnienia muzyczne
- wzorowa organizacja i
współpraca
- stosuje rozwiązania
nietypowe
- reprezentuje szkołę na
uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych (wpływ
poprzez sztukę na obyczaje
i kulturę uczniów oraz
atmosferę szkolną),
- aktywnie uczestniczy w
kulturze (zespół wokalny,
festiwale muzyczne).
Uczeń:
- posiada własną
nowatorską formę
prowadzenia zeszytów
przedmiotowych

zastrzeżenia

Zeszyty przedmiotowe - zeszyt do nut oraz zeszyt w kratkę.

Ocena niedostateczna :
- nie opanowuje wiadomości
- nie potrafi organizować sobie pracy
- nie wykonuje żadnych prac
- lekceważy powierzone mu zadania
- brak zeszytów przedmiotowych
- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny
Każdy uczeń powinien także:
-

dbać o precyzję wykonywanych utworów wokalnych i instrumentalnych,
angażować się w pracę zespołową,
inspirować swoimi działaniami innych uczniów,
słuchać muzyki w sposób kulturalny,
zachowywać się kulturalnie i przestrzegać dyscypliny,
być tolerancyjnym w stosunku do innych gustów, zachowań, poglądów,
okazywać szacunek dla tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów.

