
 
SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA, SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

Przedmioty: Historia muzyki ,   Literatura muzyczna ,   Formy muzyczne 

Praca klasowa, test, sprawdzian 
 obejmuje duże partie materiału (4 i więcej lekcji) 

 ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową 
 uczeń zna termin przeprowadzenia pracy z tygodniowym wyprzedzeniem 

 

Kartkówka 
 obejmuje materiał nauczania od 1 do 3 lekcji włącznie 

 wystawiona na jej podstawie ocena ma rangę oceny z odpowiedzi ustnej 

 może być przeprowadzona bez zapowiedzi  
 

Ustne sprawdzanie wiedzy i umiejętności 
 obejmuje materiał nauczania do 3 lekcji włącznie 

 

Prace domowe: 
 pisemne zadania domowe 

 zapoznanie się w domu z tekstami źródłowymi stanowiącymi podstawę kolejnej lekcji 

 nieprzygotowanie  zadania domowego wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej (usprawiedliwieniem są jedynie 
przyczyny losowe, choroba  lub konkursy , itp.). Obowiązkiem ucznia jest przedstawienie zrealizowanego zadania domowego 
na kolejnej lekcji, istnieje wtedy możliwość sprawdzenia jego wiedzy i umiejętności, możliwość otrzymania pozytywnej oceny 

 

Zeszyt, skrypt: 

 obowiązkiem ucznia jest prowadzenie i przynoszenie na lekcje zeszytu przedmiotowego, skryptu, z zanotowanymi w nim 
realizowanymi  tematami i głównymi zagadnieniami ich dotyczącymi, zapisanymi przykładami muzycznymi 

 dwukrotnie w czasie semestru uczeń może nie mieć na lekcji skryptu, (zeszytu), kolejny jego brak skutkuje oceną niedostateczną 
o randze zadania domowego 

 
Jeżeli kolejna lekcja przypada następnego dnia uczeń zwolniony jest wtedy z odpowiedzi ustnej i kartkówki obejmującej materiał 
wczorajszej lekcji. 

 

Oceny wyrażone w procentach (warunki, jakie musi spełniać uczeń w celu uzyskania następujących ocen reguluje Statut Szkoły): 

 celujący (96 – 100 %) 
 bardzo dobry  (85 – 95%) 

 dobry (70 – 84%) 

 dostateczny (50 – 69%) 

 dopuszczający (40 – 49%) 

 niedostateczny (1 – 39%) 
 
Jeżeli uczeń pisze pierwszy raz sprawdzian w późniejszym terminie z usprawiedliwionego powodu, stosuje się podstawową skalę 
oceniania, tzn. ocena dopuszczająca: 40 %, itd. 

Poprawa oceny:  

 uczeń w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oceny ze sprawdzianu, po jego omówieniu podczas lekcji, ma możliwość jej  
poprawy  (każdej oceny) 

 wskaźnik procentowy oceniania ulega przesunięciu o 10% w górę (uczeń ma więcej czasu na przygotowanie się do sprawdzianu) 
o celujący (99 – 100%) 
o bardzo dobry (96 – 98%) 
o dobry (85 – 95%) 
o dostateczny (70 – 84 %) 
o dopuszczający (50 -69%) 
o niedostateczny (0 – 50%) 

 

 nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do poprawy w ustalonym  terminie jest jednoznaczne z utratą możliwości poprawy oceny 
(wyjątek stanowi -  choroba, konkurs itp.) 

 

Nieprzygotowanie: 

 uczeń w każdym  semestrze ma możliwość dwukrotnego (maturzyści oraz uczniowie mający lekcję raz w tygodniu lub dwie 

lekcje tego samego dnia – jednokrotnego) zgłoszenia nauczycielowi swojego nieprzygotowania do lekcji ( po sprawdzeniu 
obecności, na początku lekcji) 

 zwolniony jest wtedy z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki lub zadania domowego 

 
„Szczęśliwy numerek” nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek. 
 
Uczeń, który ściąga na sprawdzianie, kartkówce  lub podpowiada innym uczniom , otrzymuje ocenę niedostateczną ( traci prawo do 
jej poprawy). 
 

Ocena semestralna lub końcoworoczna: 

 nie jest średnią ocen otrzymanych przez ucznia 

 podczas wystawiania oceny rocznej, brana pod uwagę jest również ocena z pierwszego semestru 

 
Ustalając  ocenę semestralną i końcoworoczną nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności 
według następującej kolejności: 

 prace klasowe całoroczne, sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi, aktywność podczas lekcji, zadania domowe 


