Przedmiotowe zasady oceniania klas IV- VI z przedmiotu muzyka
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim
w roku szkolnym 2012 / 2013

W pracy z dziećmi klas czwartych wykorzystywany jest podręcznik „ I gra muzyka” M. Gromek,
G. Kilbach, natomiast w klasach V- VI podręcznik „Moja muzyka” E. Korowajczyk.
Głównym celem nauczanego przedmiotu jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w
szczególności:


rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dziecka



rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, estetycznej oraz artystycznej, w tym muzycznej



rozwijanie umiejętności słuchania refleksyjnego



rozbudzanie postawy twórczej wobec siebie i otaczającego świata



rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych
Ponadto:



wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne takie, jak: śpiew solowy, w

grupie, gra na instrumencie, czytanie nut


pobudzenie i rozwinięcie w dziecku chęci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
Muzyka jest przedmiotem artystycznym, gdzie o umiejętnościach decydują w dużym stopniu
uzdolnienia. Nie powinny one jednak stanowić same w sobie podstawy do oceniania ucznia. W
związku z powyższym przy ocenianiu ucznia należy zwrócić uwagę na jego zaangażowanie, wkład
pracy oraz indywidualne postępy.

Przy ocenie nauczyciel uwzględnia:
- opanowanie wiedzy w zakresie przerobionego materiału, tematów
- umiejętności muzyczne ( śpiew, gra na flecie prostym)
- rozwój inwencji twórczej
Ocena

ucznia

dokonywana

jest

poprzez

realizację

celów,

będących

wyznacznikiem

wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka. Wyróżniamy trzy kategorie celów:

Wychowawcze:
- aktywność na lekcji
- przygotowanie do zajęć
- postawa wobec stawianych zadań
-umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych
rozwiązań
- wysiłek wkładany w wykonanie zadań

Kształcące:
- ocenianie osiągnięć w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, instrumentalnych oraz percepcji
muzyki

Poznawcze:
- zakres opanowanej wiedzy muzycznej
Ocena z muzyki powinna uwzględnić także udział ucznia w:
- muzycznych zajęciach pozalekcyjnych np. chór szkolny, kółko muzyczne
- programach artystycznych szkolnych uroczystości
- konkursach wiedzy o muzyce szkolnych i pozaszkolnych

Zasady ogólne dotyczące oceniania ucznia:
1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach, w tym oceniana jest wiedza
teoretyczna oraz umiejętności praktyczne.
3. Oceniane są następujące formy sprawdzania wiadomości ucznia: sprawdziany, kartkówki i
odpowiedzi ustne.
4. Nie ocenia się ucznia na najbliższych zajęciach po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności
w szkole.
5. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach zaliczają je w możliwie najkrótszym terminie (nie
dłuższym niż 2 tygodnie).
6. Uczniowie mają możliwość otrzymania oceny także za wykonanie pracy nadobowiązkowej.

Standardy wymagań:
1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.
2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik,
zeszyt w pięciolinię oraz flet prosty (w ramach programu nauczania na tym instrumencie).
3. Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.
4. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiedzy
oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie winno
być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej
sprawdzianu.
6. Każde kolejne nieprzygotowanie w rezultacie oznacza ocenę niedostateczną.
7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną pod warunkiem uzupełnienia braków, które tę ocenę
spowodowały.

Sposoby sprawdzania:
A) wiedzy teoretycznej:
- sprawdziany
- kartkówki
- odpowiedzi ustne
- prace domowe
- prace nadobowiązkowe
B) umiejętności praktycznych:
- śpiew
- gra na flecie prostym
- gra na innym instrumencie
Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach ucznia:
 Prace pisemne omawiane są na lekcji i zostają u nauczyciela. Na życzenie rodziców
udostępniane są do wglądu.
 Każda ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego, natomiast w zeszycie

przedmiotowym uwzględnia się wpisywanie ocen z odpowiedzi ustnej, zadania klasowego i
domowego.

Sposoby informowania o osiągnięciach edukacyjnych: uczniów, rodziców (opiekunów
prawnych)
1. Zagrożenie oceną niedostateczną przy klasyfikacji zgłaszane jest uczniowi
wychowawcy, rodzicom ( opiekunom prawnym ) na miesiąc przed klasyfikacją.
2. Oceny pozytywne również podawane są na miesiąc przed klasyfikacją.
W przypadku oceny niedostatecznej semestralnej lub rocznej uczeń ma możliwość jej poprawienia
uprzednio przedstawiając uzupełniony zeszyt przedmiotowy oraz pozytywnie zaliczając
wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału, jak również wykonując określone zadania
praktyczne typu: zaśpiewanie piosenki lub zagranie na flecie prostym ćwiczenia lub utworu
muzycznego.
Wyniki osiągnięć edukacyjnych ucznia udostępniane są tylko osobom upoważnionym do ich
poznania.
Wartościowanie ocen z prac pisemnych:
100% - ocena celująca
90 – 99 % - ocena bardzo dobra
75 – 89 % - ocena dobra
55 – 74 % - ocena dostateczna
35 – 54 % - ocena dopuszczająca
poniżej- 34 % - ocena niedostateczna

Ogólne kryterium oceniania ze śpiewu, które obowiązuje klasy IV- VI:
1. Ocena celująca – uczeń zaśpiewał piosenkę, która jest spoza programu nauczania. Piosenka
wykonana jest z pamięci (tekst bezbłędnie), poprawnie pod względem intonacyjnym, rytmicznym.
2. Ocena bardzo dobra – utwór wykonany poprawnie intonacyjnie, rytmicznie, bez pomyłek w
tekście. Wykonana piosenka wchodzi w zakres programu nauczania.
3. Ocena dobra – uczeń wykonał piosenkę bez pomyłek w tekście, zachowując ogólny jej charakter.

4. Ocena dostateczna – piosenka wykonana częściowo niepoprawnie pod względem intonacji,
rytmu, mogą też pojawić się błędy w tekście.
5. Ocena dopuszczająca – uczeń zaśpiewał piosenkę w dużej mierze przy pomocy nauczyciela.
6. Ocena niedostateczna – uczeń odmówił wykonania piosenki.

Ogólne kryterium oceniania z gry na flecie prostym dla klas IV- VI:
 Ocena celująca – uczeń wykonał bezbłędnie utwór spoza programu nauczania lub utwór
wybrany przez nauczyciela. Prawidłowo odczytał zapis nutowy uwzględniając melodię, rytm a
także tempo i dynamikę utworu.
 Ocena bardzo dobra- uczeń wykonał utwór z programu nauczania w sposób prawidłowy,
uwzględniając elementy wykonawcze utworu wymienione w punkcie powyżej.
 Ocena dobra – wykonanie przez ucznia utworu z niewielkimi błędami np. rytmicznymi,
zachowując ogólny charakter utworu.
 Ocena dostateczna – utwór wykonany częściowo niepoprawnie pod względem
melodycznym i rytmicznym.
 Ocena dopuszczająca - utwór wykonany w dużej mierze w sposób nieprawidłowy, tj.
zachwiana struktura melodyczna i rytmiczna.
 Ocena niedostateczna – uczeń nie podjął się wykonania żadnego utworu.

Ocena semestralna wystawiana jest z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego i przedmiotowego
systemu oceniania. Obrazuje ona postawę ucznia wobec przedmiotu, jego zaangażowanie, wkład
pracy oraz poziom wiedzy uzyskanej w danym okresie. Na ocenę roczną wpływ mają wszystkie
wyżej wymienione czynniki. Odzwierciedla ona poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia zdobytych
w ciągu całego roku szkolnego.

Kryteria oceniania:
Wymagania na oceny w klasie IV.
Ocena celująca: uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, samodzielnie rozwiązuje
problemy omawiane podczas zajęć oraz bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych np. chóru
szkolnego, kółka muzycznego oraz w konkursach muzycznych. Oprócz tego aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym szkoły (apele z okazji uroczystości oraz imprezy szkolne); samodzielnie
potrafi dotrzeć do źródeł informacji spoza programu nauczania a nabytą wiedzę umie wykorzystać i
zaprezentować na lekcji. Zna i rozumie pojęcia muzyczne wykraczające poza program nauczania,
umie wyrażać własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją. Potrafi ze słuchu
rozpoznać barwy instrumentów różnych epok. Śpiewa bezbłędnie pod względem intonacyjnym,
rytmicznym, dykcyjnym, artykulacyjnym, dynamicznym, we właściwym tempie i prawidłową
interpretacją słów oraz melodii. Odrabia prace dodatkowe, wykraczające poza program nauczania.
Ocena bardzo dobra: uczeń odrabia wszystkie prace domowe, umie dotrzeć do źródeł wiadomości
wskazanych przez nauczyciela, jest aktywny na zajęciach. Postawione problemy i zadania
dodatkowe rozwiązuje samodzielnie, poprawnie śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym
utwór z zakresu przerabianego materiału. Zna i rozumie przerobione zagadnienia muzyczne w
stopniu bardzo dobrym; umie wymienić nazwiska znanych kompozytorów oraz napisane przez nich
utwory.
Ocena dobra: uczeń odrabia zadania domowe, sporadycznie nie wykona pracy w domu.
Postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie a trudniejsze z pomocą nauczyciela.
Aktywnie uczestniczy w lekcjach, podejmuje się samodzielnego wykonania zadań o średnim
stopniu trudności, śpiewa rytmicznie, lecz np. z drobnymi błędami intonacyjnymi; zna podstawowe
terminy muzyczne. Prowadzi zeszyt przedmiotowy, w którym zawarte są wszystkie tematy lekcyjne.

Ocena dostateczna: zadania domowe odrabiane są przez ucznia niesystematycznie. Uczeń potrafi
wykonać proste lub o średnim stopniu trudności zadania i ćwiczenia muzyczne a w czasie lekcji
wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. W śpiewie popełnia błędy np. intonacyjne,
rytmiczne.
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Ocena dopuszczająca: uczeń wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, o niewielkim stopniu
trudności, przy pomocy nauczyciela. Konstruuje krótkie wypowiedzi na zadany temat; myli terminy
i pojęcia muzyczne. Zamiast śpiewu np. recytuje tekst piosenki, niechętnie podejmuje działania
muzyczne a z pomocą nauczyciela wykonuje proste polecenia. Słabo zna położenie nut i pauz na
pięciolinii; zeszyt przedmiotowy prowadzi sporadycznie i nie odrabia większości zadań domowych.
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych umiejętności muzycznych- minimum
programowego. Nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań a mimo
jego starań, uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu; nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Wymagania na oceny w klasie V.
Ocena celująca : uczeń gra na instrumencie (flecie prostym) utwór wybrany przez nauczyciela lub
dowolny spoza programu nauczania. Jest aktywny na lekcji i czynnie uczestniczy w artystycznym
życiu szkoły. Bierze udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, konkursach muzycznych.
Bezbłędnie operuje nazwami literowymi i solmizacyjnymi w zakresie dwóch oktaw, w kluczu
wiolinowym i basowym. Posiada wiedzę ogólną spoza programu nauczania.

Ocena bardzo dobra: uczeń potrafi śpiewać kanon z nauczycielem, umie prawidłowo taktować i
rytmizuje tekst literacki. Potrafi bezbłędnie zagrać na flecie utwór muzyczny, który był
wykonywany w roku szkolnym. Rozpoznaje formę pieśni AB, ABA. Odróżnia muzykę solową,
duet, chór, solistę z orkiestrą i orkiestrę symfoniczną. Operuje nazwami nut w zakresie dwóch
oktaw w kluczu wiolinowym.
Ocena dobra: uzupełnia poznane takty proste i złożone, prawidłowo taktuje, śpiewa pieśni.
Rozróżnia skale majorową od minorowej. Rozpoznaje tańce narodowe. Zna nazwy nut w zakresie
jednej oktawy. Wykonuje na flecie prostym utwór muzyczny z nieznacznymi błędami.

Ocena dostateczna: zna proste takty, w których prawidłowo oznacza akcenty. Wie kim był F.

Chopin oraz umie wymienić najsłynniejsze dzieła kompozytora. Potrafi zagrać na flecie gamę Cdur i zaśpiewać piosenkę z programu nauczania, z której wykonaniem może mieć problemy pod
względem intonacyjnym czy rytmicznym.
Ocena dopuszczająca: zna podstawowy podział metryczny wartości rytmicznych nut i pauz w
muzyce. Przy braku słuchu muzycznego, pieśni recytuje rytmicznie.
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował obowiązującego minimum programowego.

Wymagania na oceny w klasie VI.
Ocena celująca: uczeń opanował w bardzo dobrym stopniu zakres wiedzy i umiejętności
przewidzianych programem nauczania, jak również posiada wiedzę spoza programu nauczania;
prezentuje swoje umiejętności gry na instrumencie (flecie prostym lub innym) i śpiewu publicznie.
Potrafi zagrać na flecie solo i w duecie. Śpiewa w zespole, chórze szkolnym. Zna gamy do trzech
znaków przy kluczu. Posiada wiadomości z zakresu historii i zasad muzyki. Swoją wiedzą ogólną
znacznie wykracza poza zagadnienia programowe. Bierze udział w konkursach muzycznych i
zdobywa czołowe miejsca.
Ocena bardzo dobra: uczeń prawidłowo wykonuje poznane melodie, potrafi śpiewać w kanonie.
Zna podział grup instrumentów i potrafi rozpoznać słuchem ich brzmienie. Określa pojęcia: muzyka
dawna, klasyczna i współczesna. Potrafi zagrać na flecie wybrany przez nauczyciela utwór. Jego
wiedza ogólna jest pełna i ugruntowana.
Ocena dobra: uczeń prawidłowo uzupełnia przykłady rytmiczne, rozróżnia tryb durowy od
mollowego, zna skróty pisowni muzycznej. Potrafi prawidłowo zapisać i określić nazwy
solmizacyjne i literowe nut. Prawidłowo śpiewa pieśni. Umie zagrać na flecie prostym wybrany
przez siebie utwór muzyczny.
Ocena dostateczna: uczeń zna pojęcia: muzyka historyczna, patriotyczna, narodowa itp. Potrafi
wymienić przedstawicieli polskiej i europejskiej kultury muzycznej. Prawidłowo zapisuje nuty i
pauzy na pięciolinii. Określa polskie tańce narodowe. Potrafi zagrać fragment dowolnego utworu na
flecie prostym.

Ocena dopuszczająca: uczeń zna podstawowe pojęcia muzyczne, elementy muzyki: melodia, rytm,
tempo. Potrafi zapisać nuty i pauzy na pięciolinii. Zna nazwy solmizacyjne i literowe nut w zakresie
jednej oktawy. Prawidłowo wymienia epoki historyczne. Jego wiedza jest jednak bardzo pobieżna.
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymaganego minimum programowego w kl VI.

Sprawdziany pisemne : (40 min)
Tematyka: > Kl. IV :

1.

Podstawowe elementy muzyki.

2.

Gatunki w muzyce.

3.

Instrumenty muzyczne oraz ich podział.

> Kl. V:

1. Elementy muzyki.
2. Muzyka ludowa i polskie tańce narodowe.
3. Instrumenty i ich charakterystyka.

> Kl. VI:

1. Rodzaje głosów i zespołów instrumentalnych.
2. Zasady muzyki (zagadnienia wybrane) oraz folklor muzyczny.
3. Skład orkiestry symfonicznej.
4. Tańce innych narodów. Formy muzyczne.

W roku szkolnym przewidziane są minimum dwa sprawdziany dla klas IV- V oraz minimum trzy sprawdziany dla
klas VI.

nauczyciel muzyki: Agnieszka Garsztecka

