
 

KRYTERIA OCENY Z MUZYKI Z RYTMIKĄ 

 

 I. Kontrakt z uczniami: 
 

1.        Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
     2.       Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 
     3.        Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum  3 oceny 

        4.       Każdy uczeń ma obowiązek opanowania poznanych na lekcji piosenek. 
 5.       Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za wykonanie zadania lub pracy 

nadobowiązkowej. 
 6.       Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego. 

     7.       Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji np.: brak 
zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, itp.  

 II. Obszary aktywności: 
Na lekcjach muzyki oceniane będą następujące obszary aktywności 

uczniów: 
 
1.          Realizacja zadań z zakresu percepcji muzyki  
2.          Znajomość opanowanej wiedzy z zakresu muzyki 
3.          Stopień sprawności w posługiwaniu się językiem muzycznym.. 
4.          Aktywność na lekcji. 
5.          Wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu. 
6.          Wkład pracy ucznia. 

III. Znajomość piosenek: 

 
Znajomość piosenki sprawdzana jest głównie pod kątem stopnia opanowanego tekstu.  
Wykluczona jest jednak jego recytacja. 

  
   

IV. Aktywność ucznia: 
 Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusem. Odpowiedniej liczbie plusów przyporządkowana jest 

ocena (za każde 3 plusy - ocena bardzo dobra,). Każdy uczeń może zdobyć na jednej lekcji dowolną 
liczbę plusów. Gromadzenie plusów może odbywać się przez kilka kolejnych lekcji; nie wyklucza to 
zdobycia ocen. 

Przez aktywność ucznia rozumie się również dobrowolne przygotowanie fragmentów lekcji (np. na 
temat wybranej postaci ze świata muzyki). Uczeń ma wówczas możliwość zdobycia oceny nie niższej niż 
bardzo dobrej.  

Aktywność ucznia na lekcjach uzależniona jest w dużej mierze od posiadanych narzędzi i materiałów 
typu: zeszyt nutowy, podręcznik. Jeżeli brak jakichkolwiek z wymienionych materiałów uniemożliwia 
pracę na lekcji traktowane jest jako „nieprzygotowanie” i zaznaczone w dzienniku w postaci minusa („-„). 
Takie „nieprzygotowanie” można zgłosić tylko trzy razy w semestrze. Za każdy następny raz uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 
  
Aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowymi: 
 

      za udział w konkursach  muzycznych na różnych etapach;  
      prezentowanie swoich umiejętności na forum publicznym (koncerty, przeglądy, itp. ) w szkole i poza nią; 
      za aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań o charakterze artystycznym  

  


