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KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
W KLASIE III GIMNAZJUM
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. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 1 raz w ciągu jednego semestru.
5. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze śpiewu oraz gry na instrumencie na
najbliższej lekcji.
6. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy
artystyczne
7. Za wykazaną aktywność na zajęciach uczeń nagrodzony jest "+" i "-" (5 "+" stanowią ocenę bardzo
dobrą, 5 "-", ocenę niedostateczną z danego przedmiotu)
8. 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.
9. Finaliści, laureaci konkursów artystycznych otrzymują na koniec semestru ocenę celującą.
10. O podwyższenie oceny może ubiegać się tylko ten uczeń, który na bieżąco realizował zadania
wynikające z planu nauczania
II. FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ
Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą:
- czynnego uczestniczenia w zajęciach;
- wykazywania pozytywnej motywacji do przedmiotu;
- umiejętności samodzielnego wykonywania zadań;
- mobilizowanie kolegów do aktywności;
- integrowania, systematyzowania i konstruowania zadań.
Ocenie z muzyki mogą podlegać postawy, umiejętności i wiedza.
1. W zakresie postaw ocenia się:
a) słuchanie muzyki;
Ocena z dziedziny percepcji utworów muzycznych dotyczy następujących kryteriów:
- rozpoznawanie dzieła muzycznego;
- rozpoznawanie charakterystycznych cech dzieła muzycznego (struktury czy konstrukcji);
- znajomości literatury muzycznej w powiązaniu z wiedzą dotyczącą epoki, stylu, kompozytora;
- szczególnym zainteresowaniem się określonym dziełem wyrażające się w chęci jego
powtórnego wysłuchania.
b) wykonywanie muzyki.
Ocena z dziedziny wykonywania muzyki dotyczy:
- aktywności;
- pomysłowości.

2. W zakresie umiejętności oceniana jest:
a) umiejętność śpiewu;
Umiejętność śpiewu oceniana jest według następujących kryteriów:
- czystość intonacji;
- poprawność rytmiczną;
- muzykalne wykonanie piosenki (dynamika, tempo, artykulacja);
- przekazywanie treści emocjonalnych.
b) umiejętność gry na instrumentach;
Umiejętność gry na instrumentach można ocenia się według następujących kryteriów:
- sprawność techniczną;
- muzykalność wykonania partii instrumentalnej;
- prawidłowe wykonanie dźwięków w skali, czy trudniejszych całych utworów
(w przypadku gry na flecie prostym).
c) umiejętność odczytywania zapisu nutowego.
Umiejętność odczytywania zapisu nutowego oceniane jest następująco:
- czytanie rytmu (np. samodzielne odczytanie tematu rytmicznego, partii instrumentalnej, rytmu piosenki);
- czytanie na instrumencie melodii opartych na dźwiękach o zróżnicowanej wysokości;
- czytanie zapisu nutowego głosem (stosowana jest sporadycznie ze względu na trudność).
3. W zakresie wiedzy oceniana jest
a) wiedza z dziedziny kultury muzycznej;
Ocena z dziedziny kultury muzycznej dotyczy:
- pogłębianie znajomości dzieł muzycznych, stylów, wykonawców;
- samodzielnego przygotowania materiałów bibliograficznych do lekcji;
- dokonywania wyborów nagrań;
- opracowania wystąpienia na temat aktualnie przerabiany na lekcji.
b) znajomość podstawowych zasad muzyki.
Ocenianie wiadomości z zasad muzyki dokonywane jest wyłącznie w związku
z działalnością muzyczną bez której ta działalność nie mogłaby zaistnieć.
Za wykazaną aktywność na zajęciach uczeń nagrodzony jest "+" i "-"
sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
Uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
 podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
Uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
 zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,
 wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 wykazywanie negatywną postawę wobec stawianych zadań.
Sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
 bardzo dobry za +, +, +, +,+
 dobry za +, +, +, +,–
 dostateczny za +, +, +, –, –
 dopuszczający za +, –, –, –, –
 niedostateczny za –, –, –, –, –

III.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
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
IV. KRYTERIA DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
- nie wykazuje aktywności i zaangażowania,
- nie potrafi i nie chce śpiewać,
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
- ma braki w wiedzy i umiejętnościach, chociaż podejmuje starania,
- wykazuje minimum aktywności,
- potrafi zaśpiewać poprawnie przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów
- prowadzi zeszyt przedmiotowy,
- pamięta najważniejsze elementy charakteryzujące konkretne zjawiska, epokę, styl,
Na ocenę dostateczną uczeń powinien:
- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu,
- czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
- podpisać nazwami solmizacyjnymi nuty ćwiczeń wokalnych,
- śpiewać w grupie z poprawną dykcją i postawą śpiewaczą ćwiczenia i piosenki
(alternatywnie: grać na instrumencie),
- starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy,
Na ocenę dobrą uczeń powinien ponadto:
- wyjaśnić znaki pisowni muzycznych znajdujących się w zapisie nutowym oraz diagramach i schematach
budowy formalnej słuchanych utworów muzycznych,
- wymienić kilka (8) przejawów życia społecznego związanych z muzyką,
- uzupełnić w podręczniku diagramy i schematy budowy formalnej słuchanych utworów,
- wymienić rodzaje stylów muzycznych,
- wymienić podstawowe formy muzyczne,
- wyjaśnić sens słów I. J. Paderewskiego wypowiedzianych w setną rocznicę urodzin F. Chopina,

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien ponadto:
- wyjaśnić znaczenie meliki i rytmiki w melodii,
- rozpoznawać instrumenty muzyczne w słuchanych utworach muzycznych,
- omówić budowę podstawowych form muzycznych,
- wyjaśnić znaczenie dynamiki w różnych gatunkach muzycznych,
- rozpoznać i wykonać charakterystyczne rytmy tańców i gatunków muzycznych: samba, czardasz, tango,
tarantela, habanera, lezginka, marsz, menuet, polonez, kujawiak, swing,
- dokonać analizy budowy formalnej słuchanych utworów muzycznych posługując się diagramami i
schematami zamieszczonymi w podręczniku,
Na ocenę celującą uczeń powinien ponadto:
- interpretować różne gatunki muzyczne wyjaśniając, w jaki sposób poszczególne elementy muzyczne
wpływają na charakter słuchanych utworów,
- systematyzować i integrować posiadaną wiedzę,
- umieć konstruować zadania,
- uczestniczyć w koncertach muzycznych i przedstawić przynajmniej jedną recenzję koncertu w semestrze
V. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
STAWIANYCH PRZED UCZNIAMI KLASY III GIMNAZJUM
W wyniku nauczania muzyki na zajęciach artystycznych uczeń powinien:
• śpiewać lub grać (przede wszystkim w grupie) ze słuchu lub przy pomocy nut poprawnie intonacyjnie,
z właściwym podparciem oddechowym, właściwą postawą śpiewaczą i zalecaną w zapisie nutowym
interpretacją:
- wybrane tematy z literatury muzycznej (21),
- fragmenty piosenek (10);
- piosenki (10 piosenek z podręcznika);
• opisać zapis nutowy wybranych śpiewanych piosenek;
• wyjaśnić znaczenie symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów notacji muzycznej;
• rozpoznać nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej i dwukreślnej;
• wskazać powtórzenia, podobieństwa i różnice w słuchanych utworach;
• rozpoznać i omówić rytmy tańców w słuchanych utworach;
• dokonać analizy porównawczej elementów muzyki w słuchanych utworach muzycznych
• rozpoznać rodzaj zespołu wykonującego słuchany utwór i wymienić głosy lub instrumenty;
• wykorzystać źródła informacji o muzyce;
• korzystać z muzycznych programów komputerowych;
• na podstawie słuchanych fragmentów rozpoznać następujące utwory:
- George Bizet – Aria Toreadora z opery Carmen,
- Dawid Milhaud – Brasileira (samba) ze suity Scaramouche,
- Victor Monti – Czardasz,
- Isaac Albeniz – Tango,
- Gioacchino Rossini – Tarantela La danza,
- Johann Strauss (ojciec) – Marsz Radetzkiego,
- Jenö Hubay – Heyre Kati,
- Franciszek Schubert – Serenada,
- Franciszek Suppe – Uwertura do operetki Lekka kawaleria,
- Franciszek Schubert – Ave Maria,
- George Bizet – Habanera z opery Carmen,

- Aram Chaczaturian – Taniec dziewcząt z baletu Gajane,
- Franciszek Schubert – Marsz wojskowy D-dur op. 51 nr 1,
- Piotr Czajkowski – Polonez z opery Eugeniusz Oniegin,
- Aram Chaczaturian – Lezginka z baletu Gajane,
- Ignacy Jan Paderewski – Menuet G-dur,
- Stanisław Moniuszko – Polonez z opery Hrabina,
- Fryderyk Chopin – Mazurek g-moll op. 24 nr 1,
- Feliks Mendelssohn – Marsz weselny ze suity Sen nocy letniej,
- Fryderyk Chopin – Mazurek D-dur op. 33 nr 2
• dokonać interpretacji utworów muzycznych;
• scharakteryzować estetykę utworu i jego wykonanie.

