
 SYSTEM  OCENIANIA  WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  UCZNIÓW   

 Z PRZEDMIOTU  MUZYKA I SZTUKA 

 
I. KRYTERIA OCENIANIA  

 

1. Kryteria oceniania śpiewu piosenek 

Oceniając śpiew, bierze się pod uwagę: 

- poprawność intonacyjną 

- poprawność rytmiczną 

- dykcję  

- artykulację 

- poprawność oddechową 

- odpowiednią dynamikę 

- tempo wykonania utworu 

- interpretacją wokalną 

- ogólny wyraz artystyczny piosenki 

- piosenkę można śpiewać solo lub w grupach 2-4 osobowych 

 

2.  Działalność plastyczna ucznia 

Oceniając działalność plastyczną zwraca się uwagę na: 

- jakość przygotowanych prac plastycznych 

- aktywny udział w zajęciach 

- pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi 

- oryginalność rozwiązań i artyzm prac 

- wypowiedzi na temat rozwiązywanych problemów plastycznych 

 

3. Analiza utworów muzycznych i dzieł plastycznych 

Dokonując analizy dzieła muzycznego i plastycznego zwraca się uwagę na: 

- zaangażowanie i skupienie w czasie słuchania  muzyki i oglądania dzieła sztuki 

- odróżnianie budowy formalnej słuchanych utworów: AB, ABA. rondo, wariacja 

- rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych 

- odróżnianie faktury i budowy strukturalnej utworu muzycznego 

- rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych 

- interpretacja i omówienie dzieła sztuki 

 

4. Aktywność na lekcjach 

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może: 

- za każdą poprawną odpowiedź otrzymać plusa, zgromadzone trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą 

- otrzymać ocenę celującą lub bardzo dobrą za: umiejętności i wiadomości wykraczające poza 

poziom nauczania; przygotowanie pomocy dydaktycznych np albumów, pocztówek z zakresu sztuki, 

reprodukcji, referatów itp. 

 

5. Artystyczna działalność pozalekcyjna 

Uczniowie mogą uczestniczyć w pracy kółka plastycznego, zespołu tanecznego lub chóru szkolnego 

i brać udział we wszystkich konkursach organizowanych przez szkołę: 

- za systematyczną i bardzo dobrą pracę zespołach, udział w występach, wystawach uczeń może 

mieć podwyższoną o 1 stopień ocenę ze sztuki  za semestr 

- zajęcie czołowego miejsca w konkursach powoduje podwyższenie oceny o 1 stopień  

- podwyższenie oceny o 1 stopień może spowodować inna, udokumentowana działalność artystyczna 

na terenie szkoły i poza nią 

 

 

 

 

Zasady wystawiania oceny semestralnej 

 



Przy wystawianiu oceny semestralnej brane są pod uwagę wszystkie formy pracy ujęte w wymaganiach 

programowych przedmiotu sztuka: 

- śpiew 

- działalność plastyczna 

- analiza utworów muzycznych i dzieł sztuki 

- aktywność na lekcjach 

- wiadomości z teorii i historii muzyki  

- wiadomości z teorii i historii sztuki (plastyki) 

- artystyczną działalność pozalekcyjną 

 

Ze względu na duże różnice uzdolnień uczniów stopień będzie uwzględniać dwa aspekty: 

OBIEKTYWNY- oceniający realne osiągnięcia ucznia w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, 

instrumentalnych, rozwoju wyobraźni plastycznej i muzycznej i opanowania wiedzy muzycznej i 

plastycznej 

  

 SUBIEKTYWNY- oceniający postawę ucznia wobec stawianych zadań i  

  pracę wkładaną w ich wykonanie 

 

III. KRYTERIA WYMAGAŃ DO SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI OCEN 

 

Celując otrzymuje uczeń który: 

1. posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania 

2. samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia wykorzystując je na terenie szkoły 

3. biegle posługuje się zdobytą wiedzą 

4. osiąga sukcesy w konkursach lub posiada inne porównywalne osiągnięcia 

5. potrafi zaśpiewać poznane piosenki ze zwróceniem uwagi na właściwy oddech, intonację i 

dykcję. 

6. bierze czynny udział w pracy szkolnych zespołów muzycznych 

7. swoje wiadomości uzupełnił informacjami z innych źródeł 

8. wykazuje żywe zainteresowanie twórczością swobodną, a wykonywane przez niego prace 

wyróżniają się oryginalnością pod względem środków wyrazu plastycznego 

9. referuje na lekcji zjawiska zaobserwowane  w sztuce 

10. prezentuje swoje prace na wystawach szkolnych 

11. uczestniczy w różnorodnych konkursach dla dzieci i młodzieży 

 

Bardzo dobry otrzymuje uczeń który: 

1. opanował pełen zakres wiedzy określony programem nauczania 

2. sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktycznie posługuje się nabytymi umiejętnościami 

3. potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

4. posługuje się wiedzą muzyczną na innych przedmiotach 

5. potrafi zaśpiewać poprawnie poznane piosenki z właściwym podparciem oddechowym, dykcją i 

poprawną intonacją 

6. wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji 

7. posługuje się wiedzą plastyczną 

8. prace plastyczne wykonuje estetycznie 

9. odpowiednio interpretuje przestrzeń w szkicach z natury 

 

Dobry otrzymuje uczeń który: 

1. wiadomości określone programem nauczania opanował na poziomie podstawowym 

2. umie samodzielnie dokonać analizy śpiewanych utworów, słuchanych dzieł wybitnych 

kompozytorów i dzieł plastycznych 

3. potrafi korzystać z wiadomości przy rozwiązywaniu zadań muzycznych i plastycznych 

4. posługuje się językiem muzycznym i plastycznym 

5. wykonuje piosenki poprawnie intonacyjnie i rytmicznie 

6. posiada wiadomości na temat gatunków muzycznych, epok, kompozytorów i malarzy 

7. jest aktywny w czasie lekcji 



8. stosownie wykonuje prace plastyczne i wykazuje zaangażowanie w twórczości swobodnej 

 

Dostateczny otrzymuje uczeń który: 

1. wiadomości określone programem nauczania z muzyki opanował w stopniu średnim 

2. pod kierunkiem nauczyciela potrafi zrealizować proste zadania muzyczne i plastyczne 

3. w czasie lekcji jest aktywny w stopniu zadowalającym 

4. zna podstawowe elementy muzyki i plastyki 

5. posiada podstawowe wiadomości dotyczące życia i twórczości słynnych kompozytorów, malarzy 

i epok w których żyli 

6. potrafi zaśpiewać piosenki poznane na lekcjach 

7. w śpiewie popełnia dużo błędów  

8. poprawnie wykonuje prace plastyczne, przejawia zaangażowanie w twórczości swobodnej 

 

 

Dopuszczający otrzymuje uczeń który: 

1. przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania teoretyczne i praktyczne wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności muzycznych i plastycznych 

2. zna piosenki wykonywane na lekcji 

3. posiada poważne braki w wiedzy ale nie przekreślają one możliwości uzyskania wiedzy w ciągu 

dalszej nauki 

4. nie uczestniczy w dyskusji w czasie lekcji 

5. niestarannie wykonuje prace plastyczne  

6. nie posiada zeszytu przedmiotowego 

 

Niedostateczny otrzymuje uczeń który: 

1. przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać elementarnych zadań o niskim stopniu trudności 

2. nie opanował wiadomości określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

3. wykazuje brak zainteresowania przedmiotem 


