
Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu muzyka klas 4-7

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu.

Specyfika oceniania z przedmiotu muzyka;

 

1. Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć po uwagę przede wszystkim:

- postawę na lekcji i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań,

- indywidualny wkład pracy ucznia, potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych,

-  uzyskany  poziom  wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  różnych  form  aktywności  muzycznej  i

wiadomości z teorii muzyki,

- postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,

- podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w życie artystyczne

klasy, szkoły i środowiska lub uczestniczenie w pozaszkolnej aktywności muzycznej,

- uczestnictwo ucznia w zajęciach, zainteresowanie muzyką,

- umiejętność formułowania przez niego problemów, wyciągania wniosków,

- poszukiwanie własnych rozwiązań, obronę własnego poglądu.

2. Ocena semestralna powinna:

-  odzwierciedlać  postawę ucznia  wobec przedmiotu  i  wykonywanych  zadań  oraz  wysiłek,  jaki

uczeń wkłada w ich realizację,

- być wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz

motywować i zachęcać ucznia do rozwijania zainteresowań muzycznych.

3. Ocena roczna musi uwzględniać wiedzę oraz umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu

całego roku.

Kryteria oceny 

1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń,  który w pełni  opanował  zakres  wiadomości  i  umiejętności

objętych podstawą programową oraz:

– czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, jest zaangażowany wobec stawianych mu zadań, 
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– wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w koncertach, przygotowuje prezentacje na

temat własnych zainteresowań muzycznych, zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w

życie  artystyczne  klasy,  szkoły  i  środowiska  lub  uczestniczy  w  pozaszkolnej  aktywności

muzycznej).

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności, a

ponadto:

– wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,

– wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,

– uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

– starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,

– potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.

3.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń,  który opanował zakres programowy wiedzy i  umiejętności  w

stopniu średnim, a także:

– zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,

– poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,

– odpowiednio wywiązuje się z części zadań oraz powierzonych ról,

– najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i  umiejętności w stopniu

poprawnym oraz:

– nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,

– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,

– czasami poprawnie formułuje wnioski

– ma problemy z obroną swoich poglądów,

– najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.

5.  Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  zakres  wiedzy  i  umiejętności  na

poziomie elementarnym, a także:

– nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

– biernie uczestniczy w dyskusjach, – niestarannie wykonuje ćwiczenia,

– nie formułuje własnych wniosków.
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5.  Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  zakres  wiedzy  i  umiejętności  na

poziomie elementarnym, a także:

– nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

– biernie uczestniczy w dyskusjach, – niestarannie wykonuje ćwiczenia,

– nie formułuje własnych wniosków.

– nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny

Ocena ta nie wynika z możliwości, czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do

przedmiotu oraz pracy na lekcjach. 

Formy sprawdzania kompetencji i osiągnięć uczniów:

1. Pisemna.

2. Ustna.

3. Praktyczna.

Narzędzia sprawdzania kompetencji i osiągnięć uczniów 

1. Praca na lekcji

a)  Praca na lekcji  może przybrać następujące formy: odpowiedzi  ustne,  prace indywidualne,  w

parach,  w  grupach,  prace  zbiorowe,  aktywność  w  zakresie  form muzycznych:  śpiewu,  gry  na

instrumencie, słuchania muzyki, ruchu przy muzyce, twórczości muzycznej.

b) Uczeń może być pytany z trzech ostatnich tematów lub z zadanej partii materiału (powtórka). 

2. Sprawdziany

a) Sprawdzian musi być zapowiedziany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem 

b) Sprawdzian jest obowiązkowy.

c) W razie nieobecności uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian w ciągu trzech tygodni od

powrotu do szkoły.

d)  W przypadku  nieobecności  ucznia  tylko  w  dniu  sprawdzianu  nauczyciel  może  wyznaczyć

uczniowi na jego napisanie termin krótszy niż trzy tygodnie. 

e) W przypadku nieobecności nauczyciela termin sprawdzianu ustala się ponownie lub sprawdzian

odbywa się na zastępstwie. 

f) Poprawa sprawdzianu (jednokrotna) jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie trzech tygodni

od daty oddania sprawdzianu. 
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4. Kartkówki

a) Kartkówka nie musi być zapowiedziana.

b)  Niezapowiedziana  kartkówka  może  obejmować  nie  więcej  niż  trzy  ostatnie  tematy.

Zapowiedziana kartkówka może obejmować zakres tematyczny określony przez nauczyciela.

c) Kartkówka jest obowiązkowa.

d) W razie  nieobecności uczeń jest  zobowiązany napisać kartkówkę w ciągu trzech tygodni  od

powrotu do szkoły.

e) W przypadku nieobecności ucznia tylko w dniu kartkówki nauczyciel może wyznaczyć uczniowi

na jej napisanie termin krótszy niż trzy tygodnie. 

f) Poprawa kartkówki (jednokrotna) jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie trzech tygodni od

daty oddania kartkówki. 

5. Zadania domowe

a) Uczeń przyłapany na ściąganiu zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Przygotowanie do lekcji

a)  Uczeń  ma  prawo  raz  w  semestrze  zgłosić  nieprzygotowanie  do  lekcji  (otrzymuje  wówczas

minus).

b)  Po nieobecności  w szkole uczeń jest  zobowiązany do uzupełnienia  zeszytu przedmiotowego

oraz uzupełnienia zaległości w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. Termin ten

powinien być proporcjonalny do czasu nieobecności ucznia. 

d) Nieprzynoszenie przez ucznia na lekcję potrzebnych materiałów (zeszyt przedmiotowy, innych

materiałów zapowiedzianych przez nauczyciela) oznacza nieprzygotowanie do lekcji.

7. Aktywność, zaangażowanie

a)  Nauczyciel  może  nagrodzić  ucznia  bieżącą  oceną  celującą  lub  bardzo  dobrą  za  czynne

uczestniczenie  w  zajęciach,  zaangażowanie  wobec  stawianych  mu zadań,  dodatkowe zadania  i

zainteresowania muzyką. 

WSPIERANIE UCZNIÓW Z DEFICYTAMI; 

• wydłużeniu czasu przeznaczonego na ćwiczenia,

• odpytywanie oraz wykonywaniu ćwiczeń poza forum klasy,

• powtarzaniu poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane,
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• pomocy  w  selekcjonowaniu  wiadomości,  mobilizowaniu  i  wzmacnianiu  pozytywnym

ucznia, 

• uczeń  ze  stwierdzoną  dysleksją  może  sam śpiewać  I  zwrotkę,  zaśpiewać  w  grupie  lub

wyrecytować fragment tekstu piosenki); 

• podczas śpiewu uczeń może korzystać z tekstu,

• uczeń nie jest wyrywany do odczytania (zaśpiewania ) nowej piosenki,

• dyslektyk może oddawać pracę pisaną na komputerze lub drukowanymi literami;

• uprzedzanie  ucznia  z  dysleksją,  że  będzie  danego  dania  pytany,  podczas  odpowiedzi

pomaganie uczniowi szczegółowymi pytaniami, zapewnienie czasu na zastanowienie, jeśli

trzeba odpytanie nie na forum klasy);

• w trakcie analizy utworów utworów muzycznych przy ocenie umiejętności rozpoznawania

instrumentów muzycznych uczeń korzysta z graficznych tablic lub ilustracji,

• uczniowi udostępnia się demonstrację nagrań instrumentów 

WSPIERANIE UCZNIÓW ZDOLNYCH:

• stosować Indywidualne formy pracy na lekcji, zadań domowych, kryteriów oceniania;

• umożliwiać poszerzanie wiedzy o treści wykraczające poza podstawę programową; 

• umożliwiać  korzystanie  z  różnych  form  rozwoju  zainteresowań  (chór  szkolny,  zespół

instrumentalny, szkoła muzyczna); 

• przygotować do konfrontacji posiadanej wiedzy z wymaganiami konkursowymi;

• różnicować obszerność i terminowość prac; 

• poszerzać treści programowe z muzyki; 

• zwiększyć wymagania edukacyjne;

• przydzielanie  trudniejsze  zadania  podczas  pracy  grupowej  lub  indywidualnej  (np.

wykonanie  partii  solowej  utworu,  prezentacja–  samodzielne  przygotowanie  fragmentu

lekcji); 

• stwarzać sytuacje wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności, lub prac dodatkowych

(np. własne kompozycje, recenzje z koncertów itp.); 

• różnicować stopień trudności prac klasowych i domowych;

• przydzielać specjalne role np. asystent, konferansjer koncertu itp.;

• powierzyć współorganizację konkursów wiedzy muzycznej – etap szkolny; 

• umożliwić przygotowanie projektu, czyli dłuższej formy umożliwiającej przeprowadzenie

badan i analizy ciekawego zadania (np. przeprowadzenie wywiadu ze znanym muzykiem).
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