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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 
1. Przedmiot: Muzyka. 

2. Etap edukacyjny:  III. 

3. Imię i nazwisko nauczyciela: Lucyna Wiśniewska. 

4. Klasy: I Gimnazjum. 

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne: 

  indywidualny wkład pracy ucznia w realizację określonych działań 

muzycznych, 

 postawa i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań, 

 uzyskany przez ucznia poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form 

aktywności muzycznej(śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, 

zadania twórcze, percepcja muzyki) i wiadomości z teorii muzyki(zasady 

muzyki, historia muzyki), 

 aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach, 

 umiejętność tworzenia przez ucznia własnych wypowiedzi muzycznych 

(śpiewem, grą na instrumencie, ruchem, za pomocą ilustracji dźwiękowych lub 

środków pozamuzycznych), 

 umiejętność analitycznego słuchania muzyki oraz jej wartościowania, 

 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w 

życie artystyczne szkoły i środowiska, 

 postawa ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 

 umiejętność formułowania przez ucznia problemów, wyciągania wniosków, 

 poszukiwanie własnych rozwiązań, obronę własnego poglądu. 

6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wagami ocen za 

poszczególne formy aktywności: 

 sukcesy artystyczne (5,00), 

 występ artystyczny (5,00), 

 śpiew (5,00), 

 gra na instrumencie (5,00), 

 ekspresja rytmiczno- melodyczna i improwizacyjna (4,00), 

 słuchanie muzyki (4,00), 

 wiadomości i pojęcia- odpowiedzi ustne, kartkówki (4,00), 

 aktywność (4,00), 

 praca indywidualna w domu- prezentacja multimedialna, referat (3,00). 

7. Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych niż przewidywane z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

 na 14 dni przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej 

ocenie śródrocznej/ rocznej, 

 podwyższenie oceny z przedmiotu uczeń może uzyskać prezentując dodatkowy 

repertuar wokalny lub instrumentalny oraz wykonaniem prezentacji 

multimedialnej z zakresu wiadomości ponadprogramowych z teorii muzyki. 

8. Postanowienia końcowe: 

 dopuszcza się zgłoszenie nieprzygotowania ucznia do zajęć 2 razy w semestrze 

oraz dodatkowo jeśli uczeń był nieobecny co najmniej 14 dni nieobecności 

ciągłej, 

 ustala się max 4 kartkówki w semestrze z zakresu teorii muzyki, 

 sprawdzenie stopnia opanowania piosenek dokonuje się przez wykonanie ich  

w 3-5 osobowych grupach. 



 2 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. 
1. Przedmiot: Zajęcia artystyczne. 

2. Etap edukacyjny:  III 

3. Imię i nazwisko nauczyciela: Lucyna Wiśniewska 

4. Klasy: II Gimnazjum 

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne. 

 

Zajęcia artystyczne w klasie II gimnazjum mają charakter interdyscyplinarny (muzyczno- 

informatyczny) i poznawczo- badawczy, poszerzający wiedzę z zakresu współczesnej 

kultury muzycznej pozostającej w sferze zainteresowań obecnego pokolenia. 

Zajęcia prowadzone w formie regularnych lekcji mają na celu rozwijanie u uczniów 

umiejętności zdobywania i interpretowania informacji dotyczących zjawisk na rynku 

muzycznym, wartościowania muzyki, kształtowania własnych zainteresowań oraz 

rozbudzania potrzeby obcowania ze sztuką. Celem wychowawczym tych zajęć jest 

kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla zainteresowań i preferencji muzycznych 

drugiego człowieka. 

W ramach zajęć artystycznych uczniowie w kilkuosobowych zespołach roboczych 

realizują Projekt edukacyjny pod hasłem „Muzyka, która mnie kręci”. Efekty pracy 

uczniowie demonstrują na forum klasy, w formie prezentacji multimedialnej oraz 

drukowanej(folder, port folio itp.). Wszystkie prace stanowią materiał do zorganizowania 

wystawy i prezentacji dla szerszego forum(szkoły, środowiska) w ramach realizacji 

zadania upowszechniania kultury w lokalnej społeczności. 

Wymagania edukacyjne: 

 indywidualny wkład pracy ucznia w realizację Projektu edukacyjnego- 

„ Muzyka, która nas kręci”. 

 postawa i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań, 

 aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach, 

 stosunek do przedmiotu, 

 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych,  

 włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska, 

 postawa ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 

 umiejętność formułowania przez ucznia problemów, wyciągania wniosków, 

 poszukiwanie własnych rozwiązań, obronę własnego poglądu. 

6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wagami ocen za 

poszczególne formy aktywności: 

 wartość  merytoryczna Projektu(5,00), 

 jakość prezentacji multimedialnej Projektu (5,00), 

 jakość formy graficznej(drukowanej) Projektu (5,00), 

 przygotowanie i realizacja prezentacji (wystawy) dla szerokiego forum(5,00), 

 umiejętność autoprezentacji (5,00), 

 stopień zaangażowania w realizację zadań (4,00),  

 aktywność  na zajęciach(4,00), 

 uczestnictwo ucznia w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły lub 

środowiska(5,00), 

 umiejętność współdziałania w grupie(4,00), 

 postawa wobec wytworów sztuki i dóbr kultury(4,00), 

 realizacja zadań dodatkowych(4,00), 

 umiejętności wykonawcze-wokalne, instrumentalne(5,00). 
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7. Warunki i tryb uzyskania wyższych ocen klasyfikacyjnych niż przewidywane z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

 na 14 dni przed klasyfikacją nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej 

ocenie śródrocznej/ rocznej, 

 podwyższenie oceny z przedmiotu uczeń może uzyskać prezentując dodatkową 

pracę  z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej z zakresu wiadomości 

ponadprogramowych z teorii muzyki lub prezentacją umiejętności wokalnych 

bądź instrumentalnych. 

8. Postanowienia końcowe: 

 dopuszcza się zgłoszenie nieprzygotowania ucznia do zajęć 1 raz w semestrze 

oraz dodatkowo jeśli uczeń był nieobecny co najmniej 14 dni nieobecności 

ciągłej, 

 realizacja Projektu edukacyjnego jest obowiązkowa, 

 nieterminowość realizacji Projektu skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień. 
 

 


