
Przedmiotowy system oceniania  

z przedmiotu zajęcia artystyczne 

w Gimnazjum 
 

 Ocena wyników nauczania w przedmiocie zajęcia artystyczne jest szczególna ze 

względu na duże różnice uzdolnień uczniów. Uwzględnia się realne osiągnięcia ucznia 

oraz jego postawę wobec stawianych zadań i pracę wkładaną w ich wykonanie. 

 

1.Dokonując oceny osiągnięć uczniów, biorę pod uwagę przede wszystkim: 

-postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań, 

-przygotowanie do zajęć, 

-indywidualny wkład pracy ucznia, potrzeby do realizacji określonych zadań, 

-poziom uzdolnień i predyspozycji ucznia, 

-podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań artystycznych( konkursy artystyczne), 

włączanie się w życie szkoły i środowiska(akademie), 

-uczestnictwo ucznia w zajęciach, 

-uzyskany poziom wiedzy i umiejętności, 

-postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki. 

2. Odpowiedzi ustne obejmują sprawdzenie piosenek, pieśni, grę na instrumentach, tworzenie 

muzyki, interpretację dzieła muzycznego. 

3. W ciągu semestru uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny ( w miarę możliwości z 

różnych form oceniania) 

4. Oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę wszystkie oceny 

cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen ze śpiewu, gry na instrumencie, brania 

udziału w akademiach(śpiew), tworzenia muzyki, a w przypadku oceny rocznej również 

oceny śródrocznej. 

5. Każdy uczeń zobowiązany jest do estetycznego prowadzenia zeszytu nutowego, 

przedmiotowego, w którym zamieszcza notatki z lekcji i zadania domowe. 

6. Jeżeli uczeń bierze czynny udział w konkursach, akademiach, może uzyskać ocenę celującą 

z przedmiotu. 

7. Jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne: kółko muzyczne, chór, zespół może 

uzyskać ocenę celującą z przedmiotu. 

8. Za niemożność sprawdzenia wiedzy i umiejętności nabytych na lekcjach plastyki uczeń 

otrzymuje znak  

"-". Otrzymanie trzech znaków"-" jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

-reprezentuje szkolę w konkursach muzycznych i plastycznych, 

-podejmuje dodatkowe zadania ( śpiewa i gra na akademiach szkolnych, przeglądach, 

zdobywa informację z innych źródeł), 

-wykazuje wybitne zdolności twórcze, posiada własny styl, 

-stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy, 



-wykazuje duże zainteresowanie sztuką. 

Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

-wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 

-wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról, 

-uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

-starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne i plastyczne, 

-potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą, 

-wykazuję inicjatywę w poszerzaniu wiedzy, dzieli sie zdobytymi informacjami z zespołem 

klasowym, 

-odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas ćwiczeń praktycznych 

Ocenę  dobrą  otrzymuje uczeń, który: 

-zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie, 

-najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe, 

- odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych mu ról, 

-rozumie terminy muzyczne i plastyczne i potrafi ich używać do opisu dzieł i wydarzeń 

artystycznych, 

-poprawnie wykonuje ćwiczenia muzyczne i plastyczne 

-uczestniczy w działaniach grupowych i dyskusjach za namową nauczyciela 

Ocenę  dostateczną  otrzymuje uczeń, który: 

-nie zawsze  pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 

-najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 

-ma problemy z obrona swoich poglądów, 

-rzadko uczestniczy w działaniach grupowych i dyskusjach 

-wykonuje podane ćwiczenia muzyczne i plastyczne, 

Ocenę  dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który: 

--nie  pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania 

-biernie uczestniczy w zajęciach, 

-niestarannie wykonuje ćwiczenia, nie stosuje sie do poleceń nauczyciela, 

-w minimalnym stopniu wykorzystuje czas pracy i udostępnione materiały, 

-nie włącza się do zadań zespołowych 

Ocenę  niedostateczną  otrzymuje uczeń, który: 

-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

-nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

-nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. 

  

  

 Ocena ta nie wynika z możliwości, czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej 

niechęci do przedmiotu oraz braku zaangażowania na lekcjach. 

 

 


