WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA
elementy oceny :






przygotowanie do lekcji : zeszyt, zadania domowe,
praca na lekcji : aktywność , zaangażowanie, realizacja zadań i ćwiczeń , osiągane efekty
opanowanie wiedzy , znajomość i rozumienie pojęć muzycznych oraz opanowanie
umiejętności muzycznych objętych programem,
włożony wysiłek ( w porównaniu do możliwości ucznia i posiadanych umiejętności
i predyspozycji )
dbanie o rozwój predyspozycji i zainteresowań muzycznych (samodzielne dodatkowe
działania: poszerzanie wiadomości , gra na instrumentach, śpiew , udział
w imprezach szkolnych , uczestnictwo w kulturze ( spektakle, koncerty itp.)

Celujący
Ocenę celującą otrzymuje uczeń ,który:
 jest zawsze starannie przygotowany do lekcji i bardzo aktywny,
 bardzo dobrze przyswoił sobie wiadomości i umiejętności objęte programem
 pogłębia wiedzę z zakresu pojęć muzycznych i historii muzyki : poszerzając wiadomości
objęte programem o informacje zdobyte z różnych źródeł
 dba o rozwój predyspozycji i zainteresowań muzycznych poza lekcjami ( we własnym
zakresie , na zajęciach koła), gra na instrumentach, śpiew , uczestnictwo w kulturze
( spektakle, koncerty itp.) biorąc udział w konkursach,
 dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami na lekcjach oraz prezentując je
podczas uroczystości szkolnych,

Bardzo dobry
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń ,który:
 jest zawsze starannie przygotowany, a przy sporadycznym nie przygotowaniu natychmiast
to poprawia, jest bardzo aktywny,
 przyswoił sobie wiadomości i umiejętności objęte programem w sposób bardzo dobry
 wykonuje wszystkie ćwiczenia i zadania efektywnie, a przy pojawiających się trudnościach
wkłada olbrzymi wysiłek starając się osiągać jak najlepsze efekty

Dobry :
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń ,który:
 jest z reguły przygotowany, aktywny, stara się wykonywać zadania i ćwiczenia
 powstałe braki stara się nadrabiać
 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności , ale przy pojawiających się
trudnościach wkłada za mało wysiłku w ich pokonanie

Dostateczny :
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń ,który:




nie jest systematyczny, często jest nieprzygotowany , mało aktywny ,
wykonuje tylko niektóre zadania i ćwiczenia ,
ma braki w wiadomościach i umiejętnościach , ale podejmuje wysiłek aby przy pomocy
nauczyciela pokonać trudności

Dopuszczający :
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń ,który:




jest z reguły nieprzygotowany, nieaktywny ,
zadania i ćwiczenia realizuje niesamodzielnie i nieefektywnie
rzadko wykazuje ochotę do pracy, nie wkłada w nią wysiłku, ma duże braki w
wiadomościach, ale czasami próbuje je uzupełniać

Niedostateczny:
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń ,który:




jest notorycznie nieprzygotowany,
jest bierny na zajęciach , nie wykonuje zadań,
nie posiada żadnych podstawowych wiadomości i umiejętności i nie podejmuje żadnego
wysiłku aby uzupełnić braki

