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I. UMOWA Z UCZNIAMI 
 

 
Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zasadach 
oceniania. 
 
 

 
1. Ocenianiu podlegają wiedza, umiejętności i wrodzone predyspozycje ucznia,  

a w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków. 
 Liczy się też obecność na zajęciach oraz aktywność poza nimi. 

2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną z 
piosenki lub pracy domowej ma prawo ją poprawić w terminie nieprzekraczającym 
tygodnia od otrzymanej oceny. 

3. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy 
obligatoryjnej lub pracy długoterminowej ma prawo ją poprawić w terminie 
nieprzekraczającym tygodnia od otrzymanej oceny. 

4. Poprawa ocen wymienionych w pkt. 2 i 3 możliwa jest maksymalnie na ocenę 
dobrą. 

5. Brak pracy domowej krótko i długoterminowej, pracy obligatoryjnej, 
przyborów i materiałów potrzebnych na lekcji oraz nienauczenie się piosenki na 
ustalony wcześniej przez nauczyciela termin "kosztuje" ucznia jedną kropkę. 
Trzy kropki są równoznaczne z oceną niedostateczną. Niewykorzystane kropki 
przepadają. Za niewykorzystany komplet kropek uczeń otrzymuje ocenę 
celującą (jako ocenę dodatkową) do dziennika pod koniec semestru. 

6. Uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie opinii i 
orzeczeń specjalistycznej poradni, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i z 
przyczyn losowych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
 

 
1. Zaliczenie piosenki odbędzie się w grupach dwu, trzy lub cztero osobowych 

(maksymalnie na ocenę bardzo dobrą) lub indywidualnie (maksymalnie na 
ocenę celującą). O formie zaliczenia uczeń decyduje samodzielnie. Uczeń ma 
jeden tydzień (od momentu opracowania piosenki na lekcji) na przygotowanie jej 
do zaliczenia, czyli zapamiętania melodii i rytmu oraz pamięciowego opanowania 
zwrotki lub zwrotek (nauczyciel wskaże) i refrenu.  

2. Prace obligatoryjne 
3. Prace długoterminowe 
4.  Prace domowe (obowiązkowe) 
5. Aktywność na lekcji może być oceniana na bieżąco oraz obowiązkowo pod koniec 

semestrów. 
 

 
 

 
III. ZASADY USTALENIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 

 
Aby ustalić ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia oceny bieżące za: 

1. Zaliczanie piosenek 
2. Prace obligatoryjne 
3. Prace długoterminowe 
4. Aktywność na lekcji 
5. Prace domowe 

 
Oceny dodatkowe nauczyciel wystawia za uczestnictwo w konkursach muzycznych 
szkolnych oraz konkursach muzycznych, recitalach, festiwalach, przeglądach pozaszkolnych. 
Oceny dodatkowe nauczyciel wystawia również za uczestnictwo w konkursach plastycznych 
szkolnych i pozaszkolnych. Ocenę dodatkową  (pod koniec semestru) uczeń może otrzymać 
także za niewykorzystanie kompletu „kropek”, które przysługują uczniowie w semestrze. 

 
W sytuacji, kiedy uczniowi wychodzi ocena niższa niż celująca, nauczyciel przewiduje  
podwyższenie oceny o jeden stopień na zakończenie semestru (podczas którego uczeń 
uczęszczał na zespół), pod warunkiem systematycznego i czynnego uczestnictwa w próbach 
zespołu wokalnego należącego do Zespołu Szkół w Olecku i w montażach muzycznych 
wspomagających oprawy artystyczne apelów szkolnych lub w sytuacji, kiedy uczeń zajmie 
pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce w konkursie plastycznym szkolnym lub pozaszkolnym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIA DO 
ZAJĘĆ 
 
- zeszyt 16 lub 32 kartkowy, 
- przybory podstawowe (długopis, ołówek, temperówka, gumka), 
- materiały plastyczne (nauczyciel poinformuje ucznia o tym, co będzie niezbędne na 
następne zajęcia; w wyposażeniu ucznia na rok szkolny 2016/2017 powinny 
znaleźć się, m.in.: farby plakatowe (min.12 kolorów), farby akwarelowe (min.12 
kolorów), pędzel cienki, średni i gruby, blok techniczny biały A4, blok 
techniczny kolorowy A4, blok rysunkowy biały A4, blok rysunkowy kolorowy 
A4, plastelina, kredki ołówkowe, kredki świecowe (woskowe), pastele olejne, 
mazaki, ołówek H, ołówek b, blok techniczny i rysunkowy biały A3, wycinanki, 
w razie potrzeby bibuła różnokolorowa, 
- odrobiona praca domowa. 
 
 

V. KRYTERIA OCENIANIA 

 
 
CELUJĄCY 
 
Uczeń: 

-opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie zajęć 
artystycznych w klasie 3, a poza tym: 
- potrafi zaśpiewać ulubioną piosenkę z pamięci, indywidualnie, na forum klasy, 

  - zna historię pejzażu jako jednego z głównych tematów w malarstwie,  
  - zna wielkich pejzażystów XIX wiecznych, 
  - rozpoznaje realizm i surrealizm, 

-wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, 
-uczestniczył w konkursach przedmiotowych, 
-twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą, 
-czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły, 
-był zawsze przygotowany do lekcji, 
-prace plastyczne i inne prace domowe przynosił w terminie, 
-zaliczał piosenki systematycznie, 
-uczestniczył aktywnie w lekcji, 
-nie otrzymał oceny niedostatecznej w dzienniku, 
-po wykonaniu swojego zadania pomagał słabszym uczniom. 
 
 
BARDZO DOBRY 
 
Uczeń: 
 -w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie zajęć 
artystycznych w klasie 3, a poza tym : 
- rozpoznaje malarstwo impresjonistyczne, 
- rozpoznaje realizm i surrealizm, 
-aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo, 



-uczestniczył w artystycznym życiu szkoły, 
-prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami, 
-bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań, 
-był zawsze przygotowany do lekcji, 
-prace plastyczne i inne prace domowe przynosił w terminie, 
-zaliczał piosenki systematycznie, 
- potrafi wypowiedzieć się na temat roli muzyki w kinie niemym, 
-uczestniczył aktywnie w lekcji. 
 
 
DOBRY 
 
Uczeń: 
-w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie 
zajęć artystycznych w klasie 3, a poza tym: 
-dbał o estetykę własną i otoczenia, 

  - poznaje wybrane dzieła pejzażystów XIX wiecznych, 
 - potrafi zaśpiewać poznaną na lekcji piosenkę, 
 - rozróżnia podstawowe formy grafiki użytkowej, 
 - zna rolę muzyki w kinie niemym, 

-systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo, 
-w miarę systematycznie zaliczał powierzone mu obowiązki,  
-wystarczająco opanował   zakres wiedzy i umiejętności, 
-dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań. 
 
 

 
 
 
DOSTATECZNY 
 
Uczeń: 
-w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 
programem zajęć w klasie 3, a poza tym: 
-pracował niesystematycznie, 

  - potrafi zaśpiewać z pamięci refren piosenki, 
  - zna pojęcie waloru, 
  - nazywa barwy podstawowe i pochodne, 
  - wykonuje prace plastyczne samodzielnie, 

-uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie, 
-opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy, 
-wywiązywał się z powierzonych zadań. 
 
 
DOPUSZCZAJĄCY 
 
Uczeń: 
-w niewielkim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem 
zajęć w klasie 3, a poza tym: 
-wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela, 



-działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu, 
-nie uczestniczył w dyskusjach, 
-zna pojęcie waloru, 
-miał problemy z przygotowaniem do zajęć, 
-często opuszczał zajęcia. 
 
 
NIEDOSTATECZNY 
 
Uczeń: 
-lekceważąco odnosił się do przedmiotu, 
-nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela, 
-opuścił bez usprawiedliwienia znaczną ilość zajęć, 
-nie wykazał chęci poprawy. 

Ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci 
do przedmiotu oraz pracy na lekcjach: wystawić ją można jedynie w przypadku, gdy uczeń  
nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela. 
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