WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI
LEKCJA MUZYKI
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

• prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru
dodatkowego,

• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,
• potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,
• posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,
• bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru,
• jest bardzo aktywny muzycznie,
• wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament
perkusyjny do piosenki.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie
nauczania,
• umie bezbłędnie wykonywać rytmy — gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,
• potrafi rytmizować teksty,
• rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,
• zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie,
• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,
• wykonuje proste rytmy gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,
• rytmizuje łatwe teksty,
• zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie i wie, co one oznaczają,
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w
programie nauczania,
• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych
niemelodycznych,
• zna tylko niektóre terminy muzyczne,
• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek
przewidzianych w programie nauczania,
• niechętnie podejmuje działania muzyczne,
• myli terminy muzyczne,

• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,
• najprostsze polecenia — ćwiczenia rytmiczne — wykonuje z pomocą nauczyciela.
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo
usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo
duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i
umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce
wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również
zeszytu przedmiotowego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI
DO DZIEŁA
Ocenianie osiągnięć na lekcjach plastyki jest trudne ze względu na duże różnice w
uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania oceny
nauczyciel bierze pod uwagę – oprócz rozwoju umiejętności plastycznych – postawę i
zaangażowanie ucznia.
Proponowane kryteria ogólne dotyczą wiadomości i umiejętności, które uczeń
powinien opanować w ciągu drugiego etapu kształcenia.
Uczeń, który uzyskał stopień:
•

niedostateczny – nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu

przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowany do zajęć. Nie odrabia zadanych
prac domowych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.
•

dopuszczający – powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić

potrzebne materiały) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć
w zabawach, wyjaśniać najważniejsze terminy. Potrafi również wymienić kilku wybitnych
polskich artystów.
•

dostateczny – powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze

umiejętności. Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w
miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi
środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie
wykonywać łatwe ćwiczenia i uczestniczyć w zabawach, a także współpracować w grupie i
podejmować próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich
twórców.
•

dobry – potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze

przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto
właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy.
Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w
wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki
plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też nazwiska kilku
twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane
dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.

•

bardzo dobry – powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie

określone w programie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na
temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł
informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach
plastycznych na terenie szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością.
Umiejętnie posługuje się środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje
też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki
oraz wyraża własne opinie na ich temat.
•

celujący – powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi

oraz talent, a także wykazywać dużą znajomość treści nadprogramowych oraz zaangażowanie
i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. Ponadto bierze udział w pozaszkolnych
konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu
kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i
eksperymentuje z technikami plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i
zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje dowolne
dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną.

Wymagania edukacyjne z muzyki w gimnazjum „Gra muzyka”
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
•
potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym
pieśni jedno- i dwugłosowe;
•
potrafi tworzyć proste formy muzyczne;
•
potrafi rozpoznawać i określać style muzyczne;
•
ma wiedzę z historii muzyki wykraczającą poza program nauczania;
•
rozpoznaje brzmienia instrumentów i rodzaje zespołów wykonawczych;
•
potrafi określać formę, budowę, fakturę poznanych utworów;
•
rozpoznaje utwory z obowiązkowej i nadobowiązkowej literatury muzycznej;
•
rozpoznaje polskie tańce narodowe oraz folklor innych narodów;
•
osiąga sukcesy w przeglądach, konkursach,
•
aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
•
aktywnie uczestniczy w programach artystycznych szkolnych uroczystości, występach
zespołowych i solowych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
•
potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym
pieśni jedno-i dwugłosowe;
•
posługuje się zapisem nutowym w śpiewie
•
potrafi tworzyć proste akompaniamenty rytmiczne do poznanych piosenek;
•
rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej;
•
opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania;
•
rozpoznaje podstawowe instrumenty i formy muzyczne;
•
rozpoznaje polskie tańce ludowe i umie powtórzyć ich charakterystyczne rytmy.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
•
potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym
pieśni jednogłosowe;
•
potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy melodyczno - rytmiczne;
•
rozpoznaje niektóre utwory z literatury obowiązkowej;
•
opanował podstawową wiedzę z historii muzyki;
•
rozpoznaje niektóre instrumenty i formy muzyczne;
•
rozpoznaje polskie tańce ludowe.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
•
potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymując tonację i rytm;
•
potrafi zagrać z grupą uczniów kilka prostych akompaniamentów do piosenek
(ostinato rytmiczne);
•
opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki;
•
rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych kompozytorów;
•
rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów;
•
rozpoznaje niektóre polskie tańce ludowe.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
•
potrafi, korzystając z pomocy nauczyciela, zaśpiewać kilka łatwych piosenek;
•
potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów melodycznych;

•
•

potrafi powtórzyć proste ostinato rytmiczne;
opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii muzyki.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
•
pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem;
•
nie przejawiał żadnej aktywności na lekcjach muzyki;
•
nie prowadzi zeszytu
•
często opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia;
•
nie opanował żadnych umiejętności muzycznych;
•
nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, zaśpiewać piosenki;
•
nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania.

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który wykazał się wiedzą wykraczającą poza
obowiązujący materiał, lub silnie rozwiniętą wrażliwością estetyczną.

Wymagania edukacyjne z plastyki w gimnazjum „Sztuka tworzenia”

•
•
•
•
•

Uczeń:
nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;
nie interesuje się procesem dydaktycznym;
nie uczestniczy w lekcjach;
nie przygotowuje zadań domowych;
lekceważy obowiązki szkolne.

•

Uczeń:
dysponuje wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie

Ocena niedostateczna

Ocena dopuszczająca

programowej ze znacznymi brakami;
•

potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w niektórych
sytuacjach typowych;

•
•
•

nie zawsze stosuje się do uwag prowadzącego;
przy wykonywaniu zadań potrzebuje pomocy nauczyciela;
zazwyczaj przychodzi na lekcje i w większości przypadków
realizuje polecenia;

•

podczas pracy w grupach jest biernym członkiem zespołu.

•

Uczeń:
opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie

Ocena dostateczna

programowej z niewielkimi brakami;
•
•
•
•
•

stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych;
posługuje się różnymi narzędziami i technikami plastycznymi;
stosuje się do uwag nauczyciela;
opisuje dzieła z pomocą prowadzącego;
wykonuje zadania, zazwyczaj jest przygotowany do lekcji,
pracuje systematycznie;

•

podejmuje współpracę z innymi osobami podczas realizacji
zadań grupowych.

Ocena dobra
•

Uczeń:
wykazuje się wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie
programowej;

•

stosuje zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności w sytuacjach
typowych oraz niektórych sytuacjach nietypowych;

•
•

korzysta z różnych źródeł informacji;
posługuje się zróżnicowanymi narzędziami i technikami
plastycznymi, wybierając środki wyrazu stosowne do charakteru
zadania;

•
•

właściwie wykonuje wszystkie zadania;
samodzielnie opisuje dzieła sztuki i interpretuje je pod kierunkiem
prowadzącego;

•
•

twórczo korzysta z uwag nauczyciela;
w niektórych zadaniach wykazuje się samodzielnością w
rozwiązywaniu postawionego problemu;

•
•

wykonuje zadania w wyznaczonym terminie, jest przygotowany
do lekcji;
przedstawia własne pomysły podczas działań grupowych.

•

Uczeń:
stosuje wiedzę i umiejętności zarówno w sytuacjach typowych, jak

Ocena bardzo dobra

i nietypowych, wymagających kreatywności;
•
•
•

korzysta z różnych źródeł informacji i tekstów kultury;
biegle posługuje się narzędziami i technikami plastycznymi,
dobierając je w zależności od charakteru zadania;
samodzielnie poszukuje nowych narzędzi, technik i środków
wyrazu, eksperymentuje i twórczo podchodzi do wyznaczonych
zadań;

•

właściwie i samodzielnie wykonuje wszystkie polecenia
nauczyciela;

•

stosuje się do uwag prowadzącego, a jednocześnie potrafi
dyskutować i podawać argumenty w obronie własnego zdania;

•
•
•
•

samodzielnie i kreatywnie rozwiązuje postawione problemy;
samodzielnie opisuje i interpretuje dzieła;
indywidualnie poszukuje dodatkowych informacji o sztuce;
wykazuje się kreatywnością podczas realizacji zadań

grupowych, wykonuje znaczący zakres prac, pomaga innym.
Ocena celująca
•

Uczeń:
dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi
poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu;

•

sprawnie, świadomie i krytycznie korzysta z różnych źródeł
informacji, tekstów kultury i środków wyrazu plastycznego;

•

samodzielnie, systematycznie poszerza swoją wiedzę i
umiejętności;

•

wykonuje prace na wysokim poziomie technicznym i
artystycznym;

•

z sukcesem angażuje się w ponadprogramowe, nieobowiązkowe
inicjatywy, np. turnieje wiedzy, konkursy plastyczne czy
wydarzenia artystyczne.

