PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
na lekcjach muzyki w klasach IV - VII w roku szkolnym 2018/2019
Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie
oceniania.
Nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO na zajęciach lekcyjnych. Wychowawcy
natomiast przedstawiają rodzicom opracowany projekt PSO na zebraniu klasowym.
Przedmiotowy system oceniania uwzględnia pisemne opinie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej i zakłada obniżenie wymagań edukacyjnych
w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
lub deficyty rozwojowe.
WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA
DLA KLAS IV-VII W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Wymagania na ocenę celującą :
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który :
-

-

-

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie;
jest aktywny na lekcjach , potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem lub
bez akompaniamentu z podręcznika lub z innych źródeł zachowując wierne
odtworzenie melodii zgodne z oryginalnym wykonaniem lub zapisem nutowym
zdobywa dodatkową wiedzę muzyczną;
jest zawsze przygotowany do zajęć ( posiada zeszyt, podręcznik i
systematycznie odrabia prace domowe lub przygotowuje materiały muzyczne
z podanych zagadnień).
uczestniczy w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych (chór szkolny, ognisko
muzyczne, szkoła muzyczna , szkoły tańca) .Jeśli nie uczestniczy w w/w
zajęciach może również otrzymać ocenę celującą otrzymując ocenę
pozytywną ze sprawdzianu pisemnego z całego roku w zakresie zagadnień
muzycznych z programu nauczania i z poza programu nauczania.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą :
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
-

-

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie .
jest aktywny na lekcjach , potrafi zaśpiewać piosenki z akompaniamentem lub
bez akompaniamentu zgodne z oryginalnym wykonaniem lub zapisem
nutowym
zdobywa dodatkową wiedze muzyczną.
jest przygotowany do zajęć ( posiada zeszyt, podręcznik i systematycznie
odrabia prace domowe lub przygotowuje materiały muzyczne z podanych
zagadnień).

Wymagania na ocenę dobrą :
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
-

opanował wiedze i umiejętności przewidziane w realizowanym programie .
jest aktywny na lekcjach , potrafi poprawnie zaśpiewać piosenki z
akompaniamentem lub bez akompaniamentu.
Jest przygotowany do zajęć ( posiada zeszyt, podręcznik , odrabia prace
domowe lub przygotowuje materiały muzyczne z podanych zagadnień) .
Wymagania na ocenę dostateczną :

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:
opanował w stopniu dostatecznym wiedzę i umiejętności przewidziane
w realizowanym programie .
- potrafi zrozumieć zagadnienia programowe z pomocą nauczyciela .
- potrafi zaśpiewać piosenkę z pomocą tekstu z akompaniamentem lub
z pomocą nauczyciela.
- jest przygotowany do zajęć ( posiada zeszyt, podręcznik , odrabia prace
domowe )
-

Wymagania na ocenę dopuszczającą :
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
- opanował w niewielkim stopniu wiedze i umiejętności przewidziane
w realizowanym programie .
- potrafi zrozumieć proste zagadnienia z pomocą nauczyciela .
- potrafi zaśpiewać fragment piosenki z pomocą tekstu z akompaniamentem lub
pomocą nauczyciela
- posiada zeszyt, podręcznik , odrabia proste prace domowe .
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
- Nie opanował w wiedzy i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie .
- Nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania związane z prostymi
zagadnieniami muzycznymi .
- Nie bierze udziału w lekcji , nie jest zainteresowany w najmniejszym stopniu
przedmiotem .
- Nie posiada zeszytu przedmiotowego, nie odrabia prostych prace
domowych.
- Nie wykazuje chęci poprawiania ocen z przedmiotu.
Uwaga : Ocena niedostateczna nie wynika z braku muzycznych uzdolnień
ucznia lecz może być wynikiem całkowitego braku zainteresowania
i zaangażowania w stosunku do przedmiotu.

Formy i metody sprawdzania wiedzy
Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do
sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena powinna przede
wszystkim motywować ucznia do działania.
Ocenie podlegają:
1) umiejętności w zakresie:
- śpiewania (min. 1 oceny na semestr wraz ze znajomością tekstu
wykonywanego utworu muzycznego);
- grania na instrumentach (min. 1 oceny na okres);
2) wiedza o muzyce (min. 1 oceny na okres):
zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych
i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce;
wiadomości o kompozytorach;
znajomość muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści,
zespoły, chóry, orkiestry);
opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej , 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.
Za semestr uczeń powinien otrzymać minimum 4 oceny.
Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny dostatecznej i niższej ramach oceny
z umiejętności Ocenę można poprawić jednorazowo i w terminie 2 tygodni od jej
uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia
oceny w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole.
Przystąpienie do poprawy i uzyskana ocena zostanie odnotowana w dzienniku.
Metoda wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.
Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne ustalają nauczyciele, a zatwierdza rada
pedagogiczna. Oceny roczne są podawane w stopniach pełnych w skali od 1 do 6.
Ocena roczna jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w
danym roku szkolnym przy uwzględnieniu ich wag – ocena wyliczana jest
przez dziennik elektroniczny Librus.
Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
Ocena śródroczna i roczna jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych przez
ucznia w danym roku szkolnym przy uwzględnieniu ich wag – ocena wyliczana jest
przez dziennik elektroniczny.

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów w nauce.
Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego programu nauczania oraz sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
O osiągnięciach uczniów rodzice informowani będą:
w sposób bezpośredni (zebrania klasowe, spotkania indywidualne, konsultacje),
w sposób pośredni - zapis w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie informacji.
ŚREDNIA WAŻONA OCEN Z MUZYKI
Podstawą do wystawienia oceny półrocznej oraz oceny końcoworocznej
w klasach IV – VII jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:
 Każdej ocenie cząstkowej oraz ocenie półrocznej przyporządkowuje się liczbę
naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
Średnia ważona
0 – 1,60
1,61 – 2,60
2,61 – 3,60
3,61 – 4,60
4,61 – 5,51
5,52 – 6,0

Ocena
Niedostateczna
Dopuszczająca
Dostateczna
Dobra
bardzo dobra
Celująca

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia (według następującej wagi):
- waga 3: sprawdzian, udział w konkursach muzycznych,
- waga 2: śpiew, wiadomości o muzyce, odpowiedź ustna.
- waga 1: warsztat pracy ucznia, zeszyt, aktywność, praca domowa
Przy ocenianiu brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez
ucznia oraz przygotowanie do zajęć – przyniesienie potrzebnych materiałów do
wykonania prac wytwórczych wynikających ze specyfiki przedmiotu.

