PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z MUZYKI
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. WOJCIECHA SIEMIONA
W KRUSZEWIE
I.

SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA

Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim:
 poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia,
 indywidualny wkład pracy ucznia, potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych,
 postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań,
 uzyskany poziom wiedzy i umiejętności, w zakresie różnych form aktywności muzycznej
i wiadomości z teorii muzyki,
 postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,
 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w życie
artystyczne szkoły i środowiska,
 uczestnictwo ucznia w zajęciach,
 umiejętność formułowania przez niego problemów, wyciągania wniosków, poszukiwanie
własnych rozwiązań, obronę własnego poglądu.
Ocena semestralna jest wystawiona z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkolnego
i przedmiotowego systemu oceniania. Odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu
i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Jest wykładnikiem
osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz motywuje i zachęca
ucznia do rozwijania zainteresowań muzycznych.
Ocena roczna uwzględnia wiedzę oraz umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu całego
roku. Podobnie jak ocena semestralna, uwzględnia zapisy, które wynikają z wewnątrzszkolnego
i przedmiotowego systemu oceniania.
II. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE
Wykonywanie praktycznych ćwiczeń muzycznych: rytmicznych, melodycznych, ruchowych,
słuchowych.
Aktywne działania w zakresie różnych form muzycznych: śpiewu, gry na instrumencie, słuchania
muzyki, ruchu przy muzyce, twórczości muzycznej .
Odpowiedzi ustne z zakresu znajomości: zasad muzyki, historii muzyki, form muzycznych.
Prace domowe.
Quizy i konkursy muzyczne.
Ocenianie osiągnięć uczniów jest systematyczne i umotywowane ustnie przez nauczyciela. Ocena
nie może być tylko wykładnikiem poziomu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności, ale powinna
zachęcać uczniów do rozwijania zainteresowań muzycznych.
III. KRYTERIA OCENY
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych
podstawą programową w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:
– czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
– wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w koncertach),
– podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie

artystyczne klasy i szkoły),
– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim
stopniu, a ponadto:
– wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,
– wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,
– uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
– starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,
– potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności
w stopniu średnim, a także:
– zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,
– poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,
– odpowiednio wywiązuje się z części zadań oraz powierzonych ról,
– najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu
poprawnym oraz:
– nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,
– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
– czasami poprawnie formułuje wnioski,
– ma problemy z obroną swoich poglądów,
– najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na
poziomie elementarnym, a także:
– nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
– biernie uczestniczy w dyskusjach,
– niestarannie wykonuje ćwiczenia,
– nie formułuje własnych wniosków.
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował
materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:
– nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
– nie bierze udziału w działaniach twórczych,
– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
– nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.
Ocena ta nie wynika z możliwości, czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do
przedmiotu oraz pracy na lekcjach.
IV. SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH I PODNOSZENIA
OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW.
- uczeń może systematycznie, na bieżąco poprawić ocenę – zgodnie z WSO (sprawdzian w ciągu 2
tygodni),
- w wyjątkowych przypadkach poprawianie może odbywać się za zgodą nauczyciela bezpośrednio
przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej,
- w wyjątkowych przypadkach losowych uczeń może być zwolniony ze sprawdzianu, kartkówki lub

odpowiedzi ustnej,
- uczniowie mogą uzupełniać braki z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem,
- obowiązkiem każdego ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

V. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW:
- na pierwszej godzinie lekcyjnej nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO,
- wymagania na poszczególne oceny udostępnione są przez nauczyciela wszystkim
uczniom/rodzicom/opiekunom na ich prośbę,
- oceny są jawne (dla danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych), oparte o opracowane
kryteria,
- sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego.

VI. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW):
- wychowawca na pierwszym zebraniu informuje rodziców o WSO,
- o ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach lub w czasie
indywidualnych spotkań,
- rodzice mają wgląd do dziennika elektronicznego, gdzie mogą sprawdzić bieżące oceny swego
dziecka,
- informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana rodzicom zgodnie
z procedurą zawartą w Statucie Gimnazjum,
- przedmiotowy system oceniania jest dostępny na stronie internetowej gimnazjum.

VII. NARZĘDZIA, CZAS, FORMY SPRAWDZANIA KOMPETENCJI I OSIĄGNIĘĆ
UCZNIÓW
FORMY:
1. Pisemna.
2. Ustna.
3. Praktyczna.
NARZĘDZIA:
1. Praca na lekcji (odpowiedzi ustne, aktywność w zakresie form muzycznych).
2. Prace domowe (prace pisemne, prace praktyczne).
3. Test – podsumowanie semestru.
VIII. USTALANIE OCEN Z PRAC PISEMNYCH WEDŁUG SKALI (zgodnie z WSO):
1. Celujący (cel) 97 % - 100%
2. Bardzo dobry (bdb) 90% - 96%

3. Dobry (db) 75% - 89%
4. Dostateczny (dst) 50 % - 74%
5. Dopuszczający (dop) 30% - 49%
6. Niedostateczny (ndst) 0% - 29%

IX. OCENIANIE UCZNIÓW Z ZALECENIAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ:
- nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinią
lekarza specjalisty;
- w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni, takie jak:
- wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie ćwiczeń praktycznych,
- możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
- konieczność odczytania na głos poleceń otrzymywanych przez innych uczniów tylko
w formie pisemnej,
- branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów
estetycznych,
- możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa
lub sprawdzian),
- podczas odpowiedzi ustnych – zadawanie większej liczby prostych pytań zamiast jednego
złożonego,
- obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
- udzielanie pomocy przy przygotowywaniu pracy dodatkowej.

X. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z MUZYKI.
Ewaluacja przeprowadzana będzie na końcu roku szkolnego na podstawie analizy ankiety, rozmów
z grupą uczniów, dzienników i zmian w prawie oświatowym.
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