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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi 

zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843 ze zmianami). 

3. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu – 

rozdział V - Ocenianie Wewnątrzszkolne. 

   

CELE OCENIANIA 

Ocenianie wewnątrzszkolne z zajęć artystycznych ma na celu: 

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach                                       

w opanowaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, 

2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, wdrażanie  

do systematycznej pracy i samooceny, 

3. dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, indywidualnych potrzebach ucznia. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

A. Prawa ucznia 

1. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami oceniania z przedmiotu oraz kryteriami oceniania na 

początku roku szkolnego. Wiedzą jakie są stawiane im wymagania edukacyjne.  

O ewentualnych zmianach są poinformowani natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych na początku lekcji. Ze 

względu na ilość godzin lekcyjnych przedmiotu w tygodniu może to uczynić raz w semestrze 

(nie dotyczy to form sprawdzenia wiedzy i umiejętności - sprawdzian, śpiew, projekty).                      

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE z zajęć artystycznych  

w VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Radomiu 
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W wyjątkowych sytuacjach (np. zdarzenie losowe,) nauczyciel może (ale nie musi) 

uwzględnić dodatkowe „np.”. 

3. Oceny efektów pracy są jawne dla Ucznia. 

 

B. Obowiązki ucznia 

1. Posiadanie zeszytu przedmiotowego zawierającego treści i notatki realizowane podczas zajęć. 

2. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych. 

3. Rzetelne przygotowywanie prac domowych, projektów, prezentacji. 

4. Współpraca z innymi uczniami podczas planowanych działań grupowych  

i długoterminowych (projekt, prezentacja). 

5. Uczeń, który uzyskał ocenę śródroczną niedostateczną ma obowiązek zaliczyć treści 

programowe realizowane w I półroczu w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. 

 

IV. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

A. ODPOWIEDZI USTNE 

 

Nauczyciel może bez zapowiedzi sprawdzić wiedzę ucznia poprzez odpowiedź ustną. 

Obejmuję ona zakres trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Ocena wystawiana jest na 

podstawie następujących kryteria: 

1. Ocena niedostateczna - otrzymuje ją uczeń, który ma bardzo duże braki w zakresie 

podstawowej wiedzy. Nie rozumie prostych poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela  

nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje brak systematyczności i chęci  

do nauki. 

2. Ocena dopuszczająca - uczeń ma duże braki w wiedzy. Przy biernej postawie na lekcjach 

wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela 

wykonać proste polecenia. 

3. Ocena dostateczna - wiedza ucznia obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności. Przy 

pomocy Nauczyciela jest on w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Rzadko 

przejawia aktywność na lekcjach. 

4. Ocena dobra - uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela 

potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Wykazuje się 

aktywnością na lekcjach. 

5. Ocena bardzo dobra - uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy 

programowej. Samodzielnie potrafi interpretować problemy, rozwiązywać zadania, wyciągać 

wnioski. Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki. Chętnie 

podejmuje się prac dodatkowych. 

6. Ocena celująca - uczeń w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową. 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Posiada dodatkową 

wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji różnych źródeł informacji . 
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B. PRACE PISEMNE 

 

 

1. Sprawdzian pisemny 

a) czas trwania – do 40 min, 

b) zakres – przerabiany dział z historii muzyki 

c) zasada przeprowadzania – zapowiedź co najmniej 1 tydzień przed terminem pisania, 

wpisana w terminarzu w dzienniku elektronicznym Librus, 

d) kryteria oceny – poprawność odpowiedzi, metoda rozwiązania, poprawność użytej 

terminologii, 

e) uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo jednorazowego 

poprawienia w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej. Dokładny 

termin i formę nauczyciel ustala z uczniem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie 

(nieobecność usprawiedliwiona) powinien napisać sprawdzian w terminie dwóch tygodni 

od daty powrotu do szkoły. Dokładny termin i formę nauczyciel ustala z uczniem. 

 

 

2. Kartkówki 

a) czas trwania – 10 – 15 min.,  

b) częstotliwość – według uznania nauczyciela, 

c) zakres – trzy ostatnie tematy, kartkówki z literatury muzycznej i rozpoznawania utworów, 

gatunków muzycznych 

d) zasada przeprowadzania – bez zapowiedzi lub zapowiedziane,  

e) kryteria oceny – poprawność udzielonych odpowiedzi, 

f) jeśli uczeń opuścił kartkówkę, to powinien ją napisać na najbliższej lekcji. 

 

3. Pisemne prace domowe 

Wykonywane w zeszycie przedmiotowym i na przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy. 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu uczniowie  obowiązani są do posiadania wiedzy                            

i umiejętności z zasad i historii muzyki a następnie śpiewu, tańca, prac plastycznych i innych 

aktywności artystycznych. Stanowią one podstawę do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej              

w połączeniu przede wszystkim z oceną wysiłku wkładanego przez ucznia w realizację 

poszczególnych działań.  
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 Kryteria oceniania wg programu nauczania:  

 

Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

a) rzadko uczestniczy w zajęciach, przeważnie nie wykonuje ćwiczeń,  

b) nie wykazuje zaangażowania i aktywności, słabo pracuje samodzielnie i w grupie,  

c) nie wykonuje prawidłowo ćwiczeń i nie włącza się w pracę nad projektami, 

d) nie posiada umiejętności myślenia analitycznego ani syntetycznego, nie umie ocenić pracy swojej 

ani innych,  

e) nie rozumie omawianych pojęć i prawie nigdy nie stosuje w praktyce omawianych zjawisk i treści,  

f) nie przejawia ukształtowanych uzdolnień ani zainteresowań muzycznych, plastycznych, 

technicznych ani komputerowych,  

g) często utrudnia pracę w grupie, nie potrafi wyciszyć się, prawie nigdy nie stara się włączyć 

grupowe muzykowanie,  

h) nie opanował nawet najłatwiejszych treści nauczania i umiejętności będących przedmiotem zajęć.  

 

Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

a) uczestniczy w zajęciach i z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia,  

b) nie wykazuje zaangażowania i aktywności, słabo pracuje samodzielnie i w grupie,  

c) wykonuje prawidłowo część (co najmniej 30%) ćwiczeń w zeszycie oraz w pracy nad projektami, 

d) nie posiada umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz oceny pracy swojej i innych, 

a jego wypowiedzi i prace są mało rozbudowane,  

e) rozumie i stosuje niektóre z omawianych zjawisk i treści (około 30-49%),  

f) nie przejawia ukształtowanych uzdolnień ani zainteresowań muzycznych, plastycznych, 

technicznych ani komputerowych,  

g) zazwyczaj nie utrudnia pracy w grupie, potrafi wyciszyć się, czasami stara się włączyć grupowe 

muzykowanie,  

h) opanował najłatwiejsze z treści nauczania i umiejętności będących przedmiotem zajęć  

 

Ocena dostateczna  

Uczeń:  

a) uczestniczy w zajęciach, wykonuje ćwiczenia z niewielką pomocą nauczyciela lub grupy,  

b) czasami wykazuje zaangażowanie i niekiedy aktywnie pracuje samodzielnie lub w grupie,  

c) wykonuje prawidłowo około 50-70% ćwiczeń w zeszycie oraz w pracy nad projektami,  

d) z pomocą nauczyciela lub klasy dokonuje analizy, syntezy, oceny pracy własnej i innych, wykazuje 

się pewną kreatywnością. Jego wypowiedzi i prace są mało rozbudowane ale poprawne,  

e) rozumie i stosuje około 50-70% z omawianych treści i zjawisk,  

f) przejawia pewne zainteresowania lub uzdolnienia muzyczne, plastyczne, techniczne lub 

komputerowe,  

g) nie utrudnia pracy w grupie, potrafi wyciszyć się, stara się włączyć we wspólne muzykowanie,  

h) opanował łatwe treści nauczania i umiejętności będące przedmiotem zajęć.  

 

Ocena dobra  

Uczeń:  

a) uczestniczy w zajęciach, wykonuje większość ćwiczeń prawidłowo (ok. 71-84%), samodzielnie 

lub we współpracy grupą,  

b) Wykazuje się starannością i zaangażowaniem, sumiennie pracuje,  
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c) Potrafi myśleć analitycznie i syntetycznie, potrafi ocenić pracę własną i innych, wykazuje się 

kreatywnością,  

d) wykonuje prawidłowo ćwiczeń w zeszycie oraz w pracy nad projektami. Jego wypowiedzi i prace 

są poprawne, niektóre są bardziej rozbudowane lub oryginalne,  

e) rozumie i stosuje około 71-84% z omawianych treści i zjawisk,  

f) przejawia wyraźne zainteresowania lub uzdolnienia muzyczne, plastyczne, techniczne lub 

komputerowe,  

g) odpowiedzialnie i twórczo pracuje w grupie, aktywnie włącza się we wspólne muzykowanie, nie 

utrudnia pracy grupowej,  

h) opanował większość treści i umiejętności będących przedmiotem zajęć. 

 

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

a) uczestniczy w zajęciach, wykonuje wszystkie ćwiczenia (85-95%) prawidłowo i samodzielnie,  

b) wykazuje się zaangażowaniem, starannością i kreatywnością. Sumiennie pracuje,  

c) wykazuje się w ćwiczeniach, zadaniach i pracach myśleniem analitycznym i syntetycznym, potrafi 

wnikliwie ocenić pracę własną i innych, wykazuje się kreatywnością,  

d) wykonuje prawidłowo około 85-95% ćwiczeń w zeszycie oraz w pracy nad projektami. Jego 

wypowiedzi i prace są poprawne, rozbudowane i oryginalne,  

e) rozumie i stosuje wszystkie (85-95%) treści i zjawiska omawiane na zajęciach,  

f) przejawia wyraźne zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, plastyczne, techniczne lub 

komputerowe,  

g) odpowiedzialnie i twórczo pracuje w grupie, animuje wspólne muzykowanie, nigdy nie utrudnia 

pracy grupowej,  

h) opanował treści i umiejętności będące przedmiotem zajęć 

 

Ocena celująca  

Uczeń:  

a) spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, realizuje program w stopniu 95 -100% 

b) wykazuje się wybitnymi zdolnościami i osiągnięciami wykraczającymi wyraźnie poza podstawę 

programową i program nauczania,  

c) posiada autentyczne i wybitne uzdolnienia lub zainteresowania i rozwija je aktywnie, np. w szkole 

muzycznej, na zajęciach artystycznych lub informatycznych lub multimedialnych,  

d) swoje wybitne uzdolnienia i umiejętności potrafi wpleść w realizację projektu i osiągnąć efekt 

wykraczający poza poziom szkolny,  

 

 Osiągnięte sukcesy w konkursach przedmiotowych (m.in. Konkurs Wiedzy o Sztuce; 

Konkurs Piosenki) wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.  

 Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna pod warunkiem przystąpienia do wszystkich obowiązujących procedur 

oceniania z przedmiotu. Formę ustalona nauczyciel (z uwagi na specyfikę przedmiotu).  

 

Otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika elektronicznego Librus. Oceny są jawne dla uczniów 

i rodziców (prawnych opiekunów), a prace pisemne przechowywane przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego i są do wglądu przez ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego). 
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Średnia ocen zaproponowana przez Zintegrowany System Zarządzania Oświatą nie jest 

wyznacznikiem oceny śródrocznej i rocznej, którą ustala nauczyciel, zorientowany jaką 

wiedzę posiada uczeń.   

 

V. DOSTOSOWANIE SYSTEMU OCENIANIA DO POTRZEB UCZNIA 

Na podstawie opinii, orzeczeń ustala się:  

 wydłużenie czasu na prace pisemne 10 min. (w miarę potrzeb),  

 podzielenie materiału na mniejsze partie (w miarę potrzeb), 

 doprecyzowanie ustne poleceń zawartych w pracach pisemnych oraz w innych zadaniach 

przydzielanych uczniom (w miarę potrzeb), 


