PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE V
DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA Z PPP
Przedmiotowy system oceniania zawiera szczegółowe kryteria, które dotyczą wiadomości i
umiejętności, jakie powinien opanować uczeń w ciągu roku nauki muzyki w klasie V.
W czasie pracy z uczniami mającymi orzeczenia, uwzględnia się zawsze zalecenia PPP.
Uczniowie Ci najczęściej:
 Otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności,
 Mogą liczyć na szczególna pomoc nauczyciela,
 Mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu.
Kontroli i ocenie podlegają prace pisemnie, wypowiedzi ustne, prace praktyczne.
1. Pisemne:
- odpowiedz na pytania,
- testy, sprawdziany .
2. Ustne:
- kilkuzdaniowa wypowiedz,
- prezentacja pracy własnej i grupy,
3. Praktyczne:
- aktywność muzyczna,
- gra na instrumentach,
- śpiew,
- percepcja muzyki,
- posługiwanie się słownikiem muzycznym, tekstem źródłowym,
- współpraca w zespole,
- samokształcenie.
Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć
(nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów).
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który ma 100% :
poprawnych odpowiedzi oraz rozwiązań dodatkowych zadań sprawdzających wiedzę
i umiejętności wykraczające poza program nauczania.
Każdy sprawdzian można poprawić tylko jeden raz.
W przypadku przedmiotu muzyka podstawowym kryterium oceny ucznia jest jego
zaangażowanie oraz aktywność podczas zajęć.

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo
dobrą, a także:
– szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy
o muzyce oraz umiejętności z zakresu tworzenia i ekspresji muzycznej,
– ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,
– jest wyróżniająco aktywny na lekcjach,
– samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania
muzyczne na zajęciach pozalekcyjnych, np. w zespole wokalnym,
– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych
1

zadaniach muzycznych,
– proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
– prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i środowiskowych uroczystościach,
akademiach, imprezach artystycznych,
– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,
– uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres
wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a ponadto:
– posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i
teoretycznych zadaniach muzycznych,
– pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia i zainteresowania
muzyczne,
– ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy,
– wykazuje dużą aktywność na lekcji,
– starannie wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne,
– bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
– potrafi bronić swojego poglądu,
– prezentuje twórczą postawę,
– jest zawsze przygotowany do zajęć.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym,
a także:
– potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach
muzycznych,
– stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,
– ma dobrze zorganizowany warsztat pracy,
– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne,
– zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie (indywidualnie i w zespole),
– poprawnie formułuje wnioski,
– dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,
– bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności
określony programem nauczania muzyki oraz:
– najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
– wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, często
z pomocą nauczyciela,
– nie zawsze pracuje systematycznie,
– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
– przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych,
– ma słabo zorganizowany warsztat pracy.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który na poziomie elementarnym opanował
zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:
– z pomocą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu trudności,
– nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności,
– nie pracuje systematycznie,
– niestarannie wykonuje ćwiczenia,
– niechętnie podejmuje działania muzyczne,
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– prezentuje bierną postawę podczas zajęć,
– z trudnością organizuje swój warsztat pracy,
– nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości
określonych programem nauczania oraz:
– nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną,
– wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,
– nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,
– jest nieprzygotowany do lekcji,
– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń,
– nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny,
– ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci
do przedmiotu oraz pracy na lekcjach muzyki .
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