PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (WARSZTATY WOKALNE)
Ocena uzyskana przez ucznia jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez niego wiadomości i
umiejętności, których zakres jest określony w wymaganiach programowych na poszczególne oceny.
Wymagania te są zgodne z obowiązującą podstawą programową, programem nauczania przedmiotu.
Celem oceny jest:
1. Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce.
2. Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach oraz trudnościach ucznia.
3. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy.
4. Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do dalszej
pracy.
Metody i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą:
− czynnego uczestniczenia w zajęciach,
− wykazywania pozytywnej motywacji do przedmiotu,
− umiejętności samodzielnego wykonywania zadań,
− mobilizowania innych do aktywności,
− integrowania, systematyzowania i konstruowania zadań.
W zakresie umiejętności ocenia się:
− umiejętność śpiewu,
− umiejętność posługiwania się mikrofonem,
− umiejętność odczytywania zapisu nutowego.
W zakresie wiedzy ocenia się:
− wiedzę z dziedziny kultury muzycznej,
− znajomość podstawowych zasad muzyki.
- znajomości zasad podczas śpiewu
Ocena z dziedziny wykonywania muzyki dotyczy:
− aktywności,
− pomysłowości.
Umiejętność śpiewu ocenia się według następujących kryteriów:
− czystości intonacji,
− poprawności rytmicznej,
− muzykalnego wykonania piosenki (dynamika, tempo, artykulacja),
− przekazywania treści emocjonalnych.
Umiejętności odczytywania zapisu nutowego ocenia się następująco:
− czytanie rytmu (np. samodzielne odczytanie tematu rytmicznego, partii
instrumentalnej, rytmu piosenki),
− czytanie melodii opartych na dźwiękach o zróżnicowanej wysokości.
Ocena z dziedziny kultury muzycznej dotyczy:
− pogłębiania znajomości pieśni, piosenek, stylów, wykonawców,
− samodzielnego przygotowania materiałów bibliograficznych do lekcji,
− dokonywania wyborów nagrań,
− opracowania wystąpienia na temat aktualnie omawiany na lekcji.
Ocenianie wiadomości z zasad muzyki dokonywane będzie wyłącznie w związku z działalnością muzyczną,
bez których ta działalność nie mogłaby zaistnieć.
Sprawdzianów, kartkówek i testów, nie przewiduje się
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Sposób informowania rodziców o ocenach i ocenianiu.
Uczniowie są informowani o zasadach zawartych w PSO podczas zajęć, natomiast rodzice na klasowych
wywiadówkach. Informacje o ocenach rodzice mogą uzyskać podczas „Dni otwartych” lub na stronie edziennika.

Kryteria oceniania:
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
-wyjaśni znaczenie meliki i rytmiki w melodii,
-omówi budowę słuchanych i wykonywanych utworów,
-wyjaśni znaczenie dynamiki w różnych gatunkach muzycznych,
-dokona analizy budowy formalnej słuchanych utworów muzycznych,
-bezbłędnie wykonuje wszystkie wprawki wokalne,
-zna i stosuje zasady prawidłowej postawy, oddechu, artykulacji, intonacji, dykcji podczas wykonywanych
pieśni, piosenek,
-zawsze chętnie wykonuje analizowane piosenki,
-przygotowuje informacje o wokalistach lub zespołach śpiewaczych,
-prezentuje przynajmniej 2 wybrane piosenki przed grupą i do mikrofonu.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-wyjaśni znaki pisowni muzycznych znajdujących się w zapisie nutowym,
-wymieni kilka przejawów życia społecznego związanych z muzyką,
-wymieni rodzaje stylów muzycznych,
- chętnie wykonuje analizowane piosenki,
- wykonuje wszystkie wprawki wokalne,
-przygotowuje informacje o wokalistach lub zespołach śpiewaczych.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
-wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu,
-czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
-podpisuje nazwami literowym lub solmizacyjnymi nuty ćwiczeń wokalnych,
-śpiewa w grupie z poprawną dykcją i postawą śpiewaczą ćwiczenia i piosenki,
- wykonuje wyznaczone wprawki wokalne, lecz robi to z błędami,
-przygotowuje informacje o wokalistach lub zespołach śpiewaczych.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
-nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
-niestarannie wykonuje ćwiczenia,
-nie formułuje własnych wniosków,
-wykazuje minimum aktywności,
-nie potrafi śpiewać poprawnie,
-pamięta najważniejsze elementy muzyczne,
-rozumie podstawowe terminy z zakresu muzyki,
-realizuje tylko niektóre ćwiczenia muzyczne.
Uczeń, który nie spełnia powyższych kryteriów i ma ewidentnie lekceważący stosunek do przedmiotu,
otrzymuje ocenę niedostateczną
Postanowienia końcowe
1. Uczeń zalicza kolejno wyznaczone przez nauczyciela wprawki wokalne obowiązkowo.
2. Po trwającej dłużej niż tydzień usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo zgłosić
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swoje nieprzygotowanie do pierwszych zajęć po powrocie do szkoły.
3. Wyznaczona grupa uczniów uczestniczy w uroczystościach szkolnych
4. Za uczestnictwo w dodatkowych zajęciach muzycznych (wokalnych) szkolnych lub pozaszkolnych oraz
w imprezach muzycznych związanych ze śpiewem w szkole, uczeń otrzymuje celujące oceny cząstkowe,
które są podstawą do wystawienia oceny celującej semestralnej i końcoworocznej, po spełnieniu wymagań
na ocenę bardzo dobrą.
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