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VI. Propozycje kryteriow oceny i metod sprawdzania osiagniec ucznia.

Przedmioty artystyczne stanowia grupe przedmiotow, w ktorych system oceniania jest bardzo trudny, poniewaz o umiejetnosciach decyduja
uzdolnienia, a same zdolnosci nie moga stanowic podstaw do oceny ucznia.
Kryteria oceny uczniow moga bye ukierunkowane przede wszystkim na zakres realizacji celow wychowawczych i ksztalcenia poprzez:
- czynne uczestnictwo w zajeciach oraz wykazywanie pozytywnej motywacji do zajec
- wykazywanie pozytywnej postawy wobec stawianych zadari
- rozwijanie swoich zainteresowari
- aktywne uczestnictwo w zyciu kulturalnym

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotycza^ nastepuj^cych form pracy ucznia:

praktyczne cwiczenia muzyczno -rytmiczne
motywacja do tworczej pracy
udzial w konkursach muzycznych
wypowiedzi ustne
zadania domowe
aktywnosc . zainteresowanie, zaangazowanie w proces nauki( samodzielne przygotowanie materialow)
spiewanie piosenek
taniec
gra na instrumentach
kartkowki
sarnodzielna praca dodatkowa (np. referat)
systematycznosc i estetyka prowadzcnia zeszytow
aktywne uczestnictuo w /vein s/koly

Prz.edmiotowy system oceniania

Na ocenc m'edostiiteczna:
Uczen nie opanowal zakresu wiadomosci i umiejetnosci na ocene dopuszc/ajaca, oraz:
lekc'cwazqco odnosi sic do pr/edmiotu,
nie \ \ykazuje minimalnego zaangaz.owania w dzialalnosc muzyc/nij na lekcji,



nie wykonuje najprostszych cwiczeri, nawet z pomoca nauczyciela.
opuscil bez usprawiedliwienia wieksza ilosc lekcji
nie wykazuje checi poprawy.

Wymagania koniec/ne
Ocena dopuszczajaca:
Uczeri opanowal elcmentarne wiadomosci i umiejetnosci okreslone w programie.
Korzystajqc z pomocy nauczyciela uczen:
potrafi zapisac wartosci rytmiczne nut i pauz
wymienic nazwy dzwiekow
podcjmuje proby realizacji prostych schematow rytmicznych
wymienia gatunki muzyki rozrywkowej XX i XXIw.

Wymagania podstawowe
Ocena dostateczna:
Uczeri przyswoil najwazniejsze wiadomosci i umiejetnosci.
uczestniczy w cwic/.eniach
podejmuje proby samodzielnego spicwu i muzykowania
wymienia wartosci rytmiczne
prawidlowo okresla polozenie nut na pieciolinii
wykonuje proste schematy rytmiczne
odtwarza slowa i melodic po/nan)ch piosenek
wymienia i opisuje gatunki muzyki XX i XXI w.
wspolpracuje w grupie

Wymagania rozs/erzajace
Ocena dobra:
Uczeri aktyv\nie uc/estniczy w d/ialaniach muz\cznych oraz stosuje \\iedze mu/}c/na w praktvce.
poshiguje sie podsta\\ow\mi /nakami stosowanymi \ notacji mu/.ycznej
tuorzy wlasne tematy r\tmic/ne
precyzyjnie wykonuje cwiczenia n i m i c / n e i tanec/ne
chctnie spiewa i gra na instrumentach



wykazuje duza aktywnosc podczas cwiczen i zabaw muzycznych
zna cechy i historic gatunkow muzyki XX i XXIw.
wykorzystuje oznaczenia tempa, dynamiki i artykulacji w dzialaniach muzycznych

Wymagania dopelniajace
Ocena bardzo dobra:
Uczeri opanowal i wykorzystuje w praktyce wszystkie okreslone w programie wiadomosci i umiejetnosci.
swobodnie posluguje sie notacja muzyczna
potrafl zastosowac w dzialalnosci muzycznej poznane wartosci rytmiczne
stosuje zasady prawidtowej emisji glosu
chetnie uczestniczy w roznorodnych dzialaniach muzycznych na terenie szkoly i poza nia
potrafi stworzyc wlasny akompaniament do wybranej piosenki czy utworu muzycznego
w>'kazuje si^ swoboda i precyzja w wykonywaniu ukladow tanecznych oraz grze na instrumencie

Wymagania wykraczajace
Ocena celujaca
Uc/cri przejawia szczcgolne zainteresowanie muzyka i wykazuje duza znajoinosc tresci poza programowych. Ponadto
wykazuje sie duzym zaangazowaniem i tworcza inicjatywa
bierze udzia} w konkursach muzycznych
aktywnie uczestniczy w zyciu kul tura lnym szkoly i regionu
bierze udzia] w zajeciach pozaJekcyjnych


