PSO z muzyki
Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów
sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.
Przy ocenianiu uwzględnia się różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie,
muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie postępy
i zaangażowanie oraz wkład pracy.

Ocenie podlega:
1) umiejętności w zakresie:
 śpiewania;
 grania na instrumentach;
 tworzenia muzyki;
 ruchu przy muzyce;
 tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;
2) wiedza o muzyce:
 zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych i umiejętność ich
stosowania w wypowiedziach o muzyce;
 wiadomości o kompozytorach;
 znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły,
chóry, orkiestry);
 opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;
3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne:
 aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
 umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc;
 prezentacja dokonań;
 kreatywność.

Kryteria na poszczególne oceny

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;

 zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;
 potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie,
dzwonkach, keyboardzie;
 umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego;
 opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych
przedmiotów;
 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
 jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
 korzysta z różnych źródeł informacji;
 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
 potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie
i dzwonkach;
 umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie
nauczania;
 odrabia prace domowe;
 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
 opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
 korzysta z różnych źródeł informacji;
 potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub
dzwonkach;
 umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem
muzycznym;
 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
 odrabia prace domowe;

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
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w realizowanym programie nauczania;
 jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;
 potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub
dzwonkach;
 umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie
nauczania;
 odrabia prace domowe;
 potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym
programie nauczania;
 jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;
 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane
w programie nauczania;
 umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie
nauczania;
 odrabia proste prace domowe;
 nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
 programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
 nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;
 nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;
 ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;
 jest pasywny na lekcjach, nie uważa;
 nie odrabia prac domowych;

 nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia
ocen.
Uwaga: Ocena niedostateczna nie wynika z braku możliwości czy braku uzdolnień ucznia.
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i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania.
DALSZE USTALENIA:

1.

Nauczyciel ma obowiązek poprzedzić przeprowadzenie sprawdzianu powtórzeniem

materiału, określić formę sprawdzianu i zakres materiału. Krótkie sprawdziany nie muszą być
zapowiedziane. W ciągu 2 tygodni od sprawdzianu nauczyciel powinien dostarczyć prace
oraz omówić na forum klasy. Muszą być podane kryteria oceniania sprawdzianu. Prace należy
udostępnić uczniom do wglądu, a następnie przekazać nauczycielowi do ewentualnego
wglądu dla rodziców.
2.

Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia notatek z lekcji, w których nie uczestniczył.

W przypadku nieobecności ucznia w dniu wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu, uczeń ma
obowiązek wykazać się znajomością materiału na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
3.

Uczeń ma prawo do zgłoszenia nie przygotowania do lekcji raz w ciągu semestru. W

przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nie przygotowania, a nauczyciel to zauważy, ma on prawo do
postawienia oceny niedostatecznej (1). Na powtórzeniu wiadomości przed sprawdzianem nie
ma możliwości zgłoszenia nie przygotowania do lekcji. Również nie ma takiej możliwości w
ostatnim miesiącu przed wystawieniem ocen semestralnych lub końcowych.
4.

Nauczyciel ma prawo używać znaków „+”. Każde trzy takie znaki zostają zamienione

na ocenę bardzo dobrą (5). W przypadku braku notatek z lekcji, bądź pracy na zajęciach,
nauczyciel może postawić „-„ trzy takie znaki sumują się na ocenę niedostateczną (1).
5.

Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu jest dowolna. Powinien dokonać jej w

przeciągu 2 tygodni. Uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go w formie i terminie
ustalonej przez nauczyciel.
6.

Uczeń jest klasyfikowany oraz promowany do następnej klasy na zasadach

określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 32 i z 1993. Nr
10, poz.38).

