PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
MUZYCZNY KONTRAKT
1. Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela i aktywnie w
nich uczestniczy.
2. Posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz inne, własne przybory do wykonywania prac
wytwórczych (np. kredki, farby itp.) i ćwiczeń praktycznych (np. flet). O konieczności
przyniesienia dodatkowych pomocy poza podręcznikiem i zeszytem uczeń będzie informowany z
tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie bez ponoszenia
konsekwencji. Po wykorzystaniu swoich szans otrzymuje ocenę niedostateczną za trzecie i każde
kolejne nieprzygotowanie. Oceny te nie podlegają poprawie.
4. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić
teoretyczne wiadomości z zajęć muzyki i odrobić zadaną pracę domową.
5. W przypadku dłuższej absencji uczeń ma okres dwóch tygodni na nadrobienie zaległości.
6. W przypadku otrzymania z pracy pisemnej lub ćwiczeń praktycznych (np. gra na instrumencie)
oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawić ją w ustalonej z nauczycielem formie, nie
później niż na dwa tygodnie przed terminem wystawienia oceny semestralnej lub rocznej
7. W przypadku nieobecności na zapowiedzianej pracy pisemnej lub zaliczeniu ćwiczeń
praktycznych uczeń powinien zaliczyć materiał w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.
W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
8.Nauczyciel ma prawo w szczególnych przypadkach zwolnić ucznia z wykonywania pracy
pisemnej lub ustnej.
9. Ewentualne prace wytwórcze, które były wykonywane pod nieobecność ucznia w szkole np.
„interpretacje plastyczne do wysłuchanego utworu”, nie muszą być przez niego uzupełniane w
domu i dostarczone do oceny.
10. O podwyższenie oceny semestralnej lub rocznej może ubiegać się uczeń, którego
zainteresowania muzyczne, wiedza lub umiejętności wykraczają poza program nauczania, np.
działający w zespołach muzycznych, chórach i innych kołach zainteresowań w szkole i poza nią
11.Uczeń biorący aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, w tym także biorący udział w
konkursach muzycznych otrzymuje dodatkowe oceny z przedmiotu, które traktowane są jak inne
noty cząstkowe wyrażone stopniem.
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ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:
1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce – w czasie śpiewu, gry na
instrumentach, rozmowy o muzyce;
2) odczytywać i zapisywać podstawowe oznaczenia muzyczne:
– elementy notacji muzycznej;
– skróty pisowni muzycznej;
– podział wartości rytmicznych;
– metrum 2/4, 3/4, 4/4, 3/8;
– oznaczenia agogiczne;
– oznaczenia dynamiczne;
– oznaczenia artykulacyjne;
3) śpiewać:
– polski hymn państwowy;
– wybrane pieśni patriotyczne;
– kanony;
– piosenki dziecięce, młodzieżowe i popularne;
4) grać na wybranych instrumentach:
– schematy rytmiczne;
– melodie;
– proste utwory;
– hymn Europy;
5) odtwarzać proste rytmy z wykorzystaniem ruchu i gestodźwięków;
6) wykonywać podstawowe kroki i figury z wybranych tańców ludowych i towarzyskich;
7) wymieniać cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych;
8) tworzyć improwizacje (wokalne, instrumentalne, ruchowe);
9) układać proste rytmy i akompaniamenty;
10) wymieniać przykłady instrumentów z trzech podstawowych grup;
11) rozpoznawać głosy wokalne;
12) określać aparat wykonawczy muzyki wokalnej i instrumentalnej;
13) opisywać strukturę form muzycznych (AB, ABA, ABA1, wariacje, rondo, kanon);
14) rozpoznawać fakturę jednogłosową i wielogłosową; 44
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15) podawać nazwy okresów w dziejach muzyki i przyporządkowywać do nich wybranych
kompozytorów;
16) wyrażać muzykę za pomocą środków pozamuzycznych.
Uczeń powinien także:
- stosować się do postanowień kontraktu zawartego z nauczycielem na początku roku szkolnego;
- dbać o precyzję w czasie wykonywania 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 odmiennych ocen, zachowań, poglądów;
- okazywać szacunek dla tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów.
METODY/SPOSOBY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać w ramach:
- realizacji ćwiczeń praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja,
tworzenie muzyki);
- występów artystycznych przed publicznością klasową, szkolną i pozaszkolną;
- wykonywania zadań wymagających wykazania się wiedzą teoretyczną (quizy, gry dydaktyczne,
pytania i odpowiedzi);
- przygotowywania prezentacji, gazetek, albumów itp.;
- kontroli systematyczności (zeszyt przedmiotowy, prace domowe itp.)
- testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczniów

KRYTERIA OCENIANIA
Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sprawdzania i oceniania
osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować
młodego człowieka do nauki i działań muzycznych.
Przy ewaluacji trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie,
tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie jego postępy i zaangażowanie
oraz włożoną przez niego pracę. Ważna jest również informacyjna funkcja oceny. Powinna ona
bowiem zaznajamiać ucznia (oraz osoby zainteresowane, np. jego rodziców bądź opiekunów) z
postępami jakich dokonał w danym okresie.
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Ocenie powinny podlegać:
1) umiejętności w zakresie:
- śpiewania;
- grania na instrumentach;
- tworzenia muzyki;
- ruchu przy muzyce;
- formułowania wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;
2) wiedza muzyczna dotycząca:
- zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych i umiejętne ich
stosowanie w wypowiedziach o muzyce);
- biografii i twórczości kompozytorów;
- aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry);
- zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;
3) postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym:
- aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
- umiejętność pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc);
- prezentacja dokonań;
- kreatywność.
KRYTERIA OCENIANIA WYRAŻONE STOPNIEM
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie
nauczania;
- zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;
- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różne działania i projekty;
- potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie,
dzwonkach, keyboardzie;
- umie zaśpiewać a acapella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz innych źródeł;
- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych
przedmiotów;
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- 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 zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach;
- umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika;
- 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 lub dzwonkach;
- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem;
- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
- odrabia prace domowe;
- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
- opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym
programie nauczania;
- wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;
- potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach;
- śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku;
- z reguły odrabia prace domowe;
- zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
- w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym
programie nauczania;
- wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;
- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w
podręczniku;
- śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika;
- odrabia proste prace domowe;
- nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.
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Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania
co uniemożliwia dalsze kształcenie;
- nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;
- nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;
- odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;
- jest pasywny, nie uważa na lekcjach;
- nie odrabia prac domowych;
- nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.
Uwaga! Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku predyspozycji lub uzdolnień ucznia.
Należy ją traktować wyłącznie jako reakcję na postawę ucznia wyrażającego niechęć do
przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz wykazującego brak zaangażowania mimo szeregu prób
aktywizacji podejmowanych przez nauczyciela.

Anna Paduch
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