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KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA
W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I.

KONTRAKT Z UCZNIAMI

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu.
Nauczyciel bierze pod uwagę orzeczenia i wskazówki poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II formy aktywności muzycznej ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. W uzasadnionych
przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność , nauczyciel ma prawo odstąpić od
tego wymogu i poinformować o tym uczniów.
4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o
terminie i zakresie materiału objętego sprawdzianem, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, gdy obejmuje on materiał zrealizowany w dłuższym czasie niż trzy ostatnie
lekcje.
5. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
6. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń musi zaliczyć materiał w formie terminie
ustalonym z nauczycielem po powrocie do szkoły( do 4 tygodni).
7. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 1 raz w ciągu jednego semestru.
8. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, gry na
instrumencie, śpiewu na najbliższej lekcji.
9. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub
występy artystyczne
10. Za wykazaną aktywność na zajęciach uczeń nagrodzony jest "+" i "-" (3 "+" stanowią ocenę
bardzo dobrą, 3 "-", ocenę niedostateczną z danego przedmiotu)
11. Udział ucznia w konkursach artystycznych, na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym,
wojewódzkim, centralnym, międzynarodowym nagradzany jest oceną celującą z aktywności
artystycznej i stanowi podstawę do uzyskania oceny celującej na semestr, jeżeli oceny cząstkowe
z przedmiotu stanowią podstawę do wystawienia oceny bardzo dobrej.
12. Finaliści, laureaci konkursów artystycznych otrzymują na koniec semestru ocenę celującą.
13. O podwyższenie oceny może ubiegać się tylko ten uczeń, który na bieżąco realizował zadania
wynikające z planu nauczania
II.





III.

FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ
Śpiew
Gra na instrumentach
Słuchanie muzyki
Tworzenie muzyki
Taniec i ruch przy muzyce
POZIOM WYMAGAŃ.

Ocena wyników nauczania w przedmiocie muzyka jest szczególna ze względu na duże różnice
uzdolnień uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny na lekcjach muzyki są zaangażowanie ucznia
i jego aktywność na lekcjach muzyki. Ze względu na możliwości intelektualne i zdolności muzyczne uczniów
nauczyciel, dokonując oceny, bierze przede wszystkim pod uwagę:
– wysiłek wkładany przez uczniów podczas realizacji zadań,
– poziom uzdolnień i predyspozycji uczniów,
– postawę i zaangażowanie uczniów,
– uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej,
– podejmowanie przez uczniów dodatkowych działań
– rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności.

IV.
1.
2.
3.
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5.
6.
7.
8.
9.

NARZĘDZIA POMIARU.
aktywność i muzykowanie w grupie,
granie lub śpiewanie solo,
test lub sprawdzian,
prace domowe – co najmniej jedna w semestrze,
prezentacje uczniowskie,
zadania, które wymagają samodzielnego wyszukiwania informacji,
aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły lub społeczności lokalnej,
aktywne uczestnictwo konkursach i festiwalach muzycznych.
zaangażowanie i praca ucznia na lekcjach,

Kryteria oceny poszczególnych narzędzi pomiaru:
1. Ocena prac pisemnych:
0 – 30 % materiału
31 – 49 % materiału
50 – 74 % materiału
75 – 87 % materiału
88 – 97 % materiału
98- 100% materiału

1
2
3
4
5
6

2. Ocena odpowiedzi ustnych:
- samodzielna odpowiedź ucznia w pełni wyczerpująca temat 6
- samodzielna odpowiedź ucznia
5
- odpowiedź ucznia z pomocą nauczyciela
4
- odpowiedź ucznia z dużą pomocą nauczyciela
3
- odpowiedź fragmentaryczna z dużą pomocą nauczyciela 2
- całkowity brak odpowiedzi
1
3. Ocena pozostałych narzędzi pomiaru zależy od nauczyciela.
V.

KRYTERIA DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY.

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy:
 w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,
 gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem
melodycznym i rytmicznym,
 śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym
i dykcyjnym,
 prezentuje utwory niepoznawane na lekcjach muzyki,
 reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga na nich sukcesy,
 bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej,
 pracuje samodzielnie,
 dba o swój rozwój muzyczny
 jest zawsze przygotowany do zajęć
 zawsze bierze aktywny udział w zajęciach,
 wspomaga swoją wiedzą i umiejętnościami innych uczniów,
 jest kreatywny: tworzy nietypowe rozwiązania, wymyśla własne kompozycje,
 z własnej woli podejmuje się dodatkowych zadań.
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy:
 w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,
 gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem
melodycznym i rytmicznym,
 śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym
i dykcyjnym,
 pracuje samodzielnie,




jest zawsze przygotowany do zajęć,
zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 przyswoił sobie zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,
 gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, zdarzają mu się nieliczne
pomyłki melodyczne i rytmiczne, przy pomocy nauczyciela podejmuje trud ich poprawienia,
 śpiewa w grupie, stara się o prawidłowość wykonania pod względem emisyjnym, intonacyjnym
i dykcyjnym,
 prawie zawsze jest przygotowany do zajęć
 prawie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 przyswoił sobie przynajmniej połowę materiału objętego programem nauczania,
 podejmuje próby gry na instrumentach, zdarzają mu się liczne pomyłki, nie podejmuje trudu ich
poprawienia,
 czasami śpiewa w grupie,
 dość często jest nieprzygotowany do zajęć
 czasami bierze aktywny udział w zajęciach,
 nie pracuje samodzielnie.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 w niewielkim stopniu opanował wiadomości objęte programem nauczania,
 niechętnie podejmuje próby gry na instrumentach,
 rzadko śpiewa w grupie,
 rzadko bierze aktywny udział w zajęciach,
 nie pracuje samodzielnie,
 często jest nieprzygotowany do zajęć
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,
 nie bierze czynnego udziału w zajęciach,
 praktycznie nigdy nie jest przygotowany do zajęć,
 lekceważy przedmiot,
 nie śpiewa w grupie.
VI.

INFORMACJA ZWROTNA.

Nauczyciel – uczeń:
 nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny
 uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny na
prośbę własną lub prośbę rodziców
 nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy
 oceny wpisywane są do dziennika klasowego i dzienniczka ucznia (na jego prośbę)
Nauczyciel – rodzice.
Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje
rodzicom (opiekunom):
 informacje o aktualnych postępach i rozwoju ucznia
 informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia
 udziela wskazówek do pracy z uczniem
Nauczyciel – wychowawca klasy – pedagog szkolny:
 nauczyciel wpisuje oceny do dziennika klasowego
 nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia
 nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji

I.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA STAWIANYCH PRZED
UCZNIAMI KLASY IV

SEMESTR I
Uczeń:
 stosuje podstawowe pojęcia muzyczne: melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama,
tempo, dynamika, skala, tonacja durowa, tonacja mollowa, harmonia,
 odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy solmizacyjne i literowe siedmiu dźwięków
gamy i ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne całej nuty, półnuty,
ćwierćnuty, ósemki i szesnastki oraz odpowiadających im pauz, krzyżyk, bemol, kasownik,
 realizuje zapisane proste rytmy: tataizacją, gestodźwiękami, na instrumentach perkusyjnych,
zna oznaczenia metryczne: 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8,
 taktuje podczas śpiewu na 2, 3, 4,
 rozpoznaje podczas słuchania muzyki „na ile liczy się muzyka” takty 2-, 3- i 4-miarowe,
 przyporządkowuje metrum do rytmu, uzupełnia rytmy brakującymi wartościami rytmicznymi,
 przyporządkowuje słowa z poznanych piosenek do towarzyszącego im rytmu,
 śpiewa obowiązkowo ze słuchu i z pamięci Pieśń o Janie Pawle II ( hymn szkoły).
 śpiewa ze słuchu lub z pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella
przynajmniej 5 piosenek z następującego repertuaru: Rytm i melodia, Don, don, Do re mi, Zagram
dzieciom, Podwórkowy młyn, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Hej w dzień narodzenia, Pada śnieg,
Małe dzieci, Bajka iskierki lub innego repertuaru dziecięcego albo popularnego, kolęd i pastorałek ,
 korzystając z nut, gra na flecie prostym i dzwonkach proste melodie i akompaniamenty (składające
się z dźwięków oktawy razkreślnej: 8 dźwięków diatonicznych + fis, cis i przynajmniej 5 utworów z
następującego repertuaru: dzwonki – Melodie: Mało nas, Jedzie pociąg, akompaniamenty do
piosenek: Do re mi, Hej w dzień narodzenia, Gdy śliczna Panna, Wśród nocnej ciszy, Małe dzieci,
flet – melodie: Merrily we roll along, Wlazł kotek na płotek, Pojedziemy na łów, Te opolskie
dziołchy, Kółko graniaste, Koza brodę ma, W murowanej piwnicy, Kankan, Gdy śliczna Panna,
Wśród nocnej ciszy .
 gra na instrumentach perkusyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku np. na marakasach,
trójkątach, kołatkach, klawesach, bębenkach,
 tworzy ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych,
 rysuje lub maluje prace, ukazujące charakter muzyki,
 układa teksty do muzyki,
 zna i stosuje oznaczenia agogiki i dynamiki: forte, mezzoforte, fortissimo, piano, mezzopiano,
pianissimo, crescendo, decrescendo, largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivo, presto ,
 buduje trójdźwięki durowe i mollowe od podanego dźwięku,
 świadomie odbiera muzykę, słucha analitycznie utworów muzyki klasycznej, zwracając uwagę na
elementy wskazane przez nauczyciela: metrum, dynamika, agogika, tonacja dur-moll, obsada: flet
prosty,
 aktywnie słucha muzyki, grając akompaniamenty do słuchanych utworów.
SEMESTR II
 poprawnie używa nazw instrumentów muzycznych: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu,
gitary, fortepianu, fletu prostego, fletu poprzecznego, klarnetu, oboju, fagotu, saksofonu, trąbki,
waltorni, puzonu, tuby, organów, akordeonu, instrumentów perkusyjnych, z których korzysta w
szkole, ksylofonu, zestawu perkusyjnego,
 określa grupy instrumentów (strunowe: smyczkowe, szarpane, uderzane, dęte: drewniane i blaszane,
perkusyjne),
 rozpoznaje brzmienie: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, fortepianu, fletu prostego, fletu
poprzecznego, trąbki, puzonu, saksofonu, organów, akordeonu,
 wie, kim jest dyrygent i jaka jest jego rola w wykonaniu utworu muzycznego,
 śpiewa ze słuchu lub z pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella
przynajmniej 5 piosenek z następującego repertuaru: Zapraszamy do śpiewania, Szły pchły,
Pióreczko, Gra w kolory, Wywołuję wiosnę, Bieszczadzki trakt, Orkiestry dęte ,












śpiewa w kanonie: Jak wielką moc posiada śpiew, Był duda,
śpiewa na głosy piosenkę Orkiestra przy ognisku,
śpiewa dbając o higienę głosu, zna i stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne,
gra na flecie i na dzwonkach przynajmniej trzy utwory z następującego repertuaru: Galop
(dzwonki), fragment Te Deum ( flet), melodia z filmu Różowa pantera (flet), fragment Eine kleine
Nachtmusik (flet),
tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki: Podwórkowy młyn, z pomocą nauczyciela zapisuje
stworzony przez siebie rytm,
tworzy ilustracje muzyczne do scen sytuacyjnych i wierszy ,
zna sposoby artykulacji: pizzicato, staccato, legato ,
wyszukuje w internecie i w innych źródłach informacje na temat zespołów chóralnych ze swojej
okolicy, polskich znanych śpiewaków operowych,
słucha analitycznie utworów z muzyki klasycznej, rozrywkowej i jazzowej, zwracając uwagę na
wskazane przez nauczyciela elementy: obsada wykonawcza, charakter utworu,
aktywne słucha muzyki, naśladując obsadę wykonawczą lub sposób artykulacji.
Opracowała: Beata Nowakowska

