
ZASADY OCENIANIA ZE SZTUKI 

( muzyka, plastyka) Kontrakt 

 
        

 Podstawowe obszary  działalności ucznia: 
Z muzyki :  

śpiew, gra na instrumentach, słuchanie muzyki czyli percepcja – rozpoznawanie dzieł, form, stylu, brzmień 

instrumentów i zespołów wykonawczych, rytmów i tańców, określanie nastroju i środków wyrazu muzycznego ; ruch 

przy muzyce i taniec ( ekspresja ruchowa); twórczość – dowolna forma (w tym wykorzystanie  technologii 

komputerowej i nośników cyfrowych), wiedza teoretyczna ( w tym notacja muzyczna) i jej zastosowanie w 

praktycznym działaniu : wypowiedź usta i pisemna (w zeszycie), rozmowy i dyskusje o muzyce, recenzje itp. , testy 

percepcji i sprawdziany : rebusy, krzyżówki. – nie przewiduje się całogodzinnych sprawdzianów wiedzy – prac 

kontrolnych. 

Możesz również wykonywać inne prace dodatkowe (albumy, port folio i prezentacje, asystowanie w lekcji, jak 

również brać udział w działalności zespołowej – pozalekcyjnej  zespół wokalny i zespół instrumentalny). Będziesz 

tam mógł rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, ewentualnie nadrobić zaległości w zakresie prawidłowej 

emisji lub gry na instrumentach. 

Zdobyte umiejętności będziesz mógł zaprezentować podczas lekcji i przedstawień szkolnych.   

   Przewidziany jest jeden (10 –15 minutowy) test muzyczny w semestrze polegający na percepcji muzycznej 

połączonej z wiedzą  

Zeszyt przedmiotowy  ( muzyka , plastyka) 

  Jest obowiązkową formą zapisywania wiadomości w ciągu chronologicznym: krótkie notatki z dyskusji i czytanek, 

recenzje itp.  

Z plastyki :  

1. Prace twórcze (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika – w tym komputerowa, rękodzieło kurpiowskie – wycinanka, 

kwiaty i kierce, haft, pisanki; projektowanie, konstruowanie). 

2. Praca samodzielna na lekcji, aktywność ucznia na lekcji ( w tym praca z tekstem – analiza i wnioskowanie) i 

jego osobista ekspresja – w zależności od tempa pracy ucznia. 

3. Praca pisemna – przynajmniej raz w semestrze ; wypowiedź ustna. 

4. Udział w konkursach twórczych i uroczystościach szkolnych oraz inne prace dodatkowe. 

Z plastyki i z muzyki: 

 Przy ocenianiu zeszytu uwzględniane są następujące kryteria: systematyczność zapisów i prac domowych , estetyka i 

czytelność pisma, poprawność ortograficzna.  

Przy ocenie prac pisemnych pod uwagę bierze się poprawność ortograficzną i czytelność zapisu 

Uczeń ma obowiązek poprawienia każdej oceny niedostatecznej (w każdym obszarze oceniania)  

Uczeń ma obowiązek prowadzenia zestawienia otrzymanych stopni z poszczególnych obszarów oceniania (na 

końcu zeszytu - w formie tabeli), które przyjmują do wiadomości rodzice, potwierdzając własnym podpisem.   

Każda ocena z pracę kontrolą  i za sprawdzian (kartkówkę) jest uzasadniona przez nauczyciela, a informacja zostaje 

podpisana przez rodzica; 

 O przewidywanej ocenie niedostatecznej oraz przewidywanej ocenie nagannej zachowania(semestralnej lub 

końcoworocznej) nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego wychowawcę na cztery tygodnie przed 

planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym.          

 Nauczyciel prowadzący przedmiot ołówkiem zaznacza w dzienniku lekcyjnym przewidywane oceny niedostateczne i 

przekazuje wychowawcy klasy informacje o przewidywanych w danej klasie ocenach niedostatecznych na 

cztery tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. 

 Wychowawca klasy przekazuje wezwanemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi) pisemną informację o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej zachowania na trzy tygodnie przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym. 

  Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stawienia się na wezwanie wychowawcy oraz potwierdzenia 

podpisem przekazanej informacji. W przypadku nie zgłoszenia się, informacja zostanie przekazana pocztą. 

   O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie informowani są w obecności klasy na dwa tygodnie 

przed planowanym posiedzeniem, a ich wpisu dokonuje najpóźniej na trzy dni przed planowanym 

posiedzeniem rady pedagogicznej     

   Uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej otrzymanej w wyniku sprawdzianu lub pracy klasowej w 

terminie nie przekraczającym jednego tygodnia od chwili ocenienia i omówienia w formie ustalonej przez 

nauczyciela. W przypadku choroby w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

Uwaga: Nie podjęcie przez ucznia jakiejkolwiek próby rozwiązania problemu z zakresu podstawy programowej 

skutkuje punktami karnymi 
 

 

Opracował: Józef Zawalich  


