Wymagania Edukacyjne, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć i Kryteria Oceniania z przedmiotu
ZESPÓŁ
Elementy wiedzy przedmiotowej wchodzące w zakres treści nauczania, podlegające ocenie:
1.Wiedza teoretyczna zgodna ze standardami wymagań dla danej klasy
2. Umiejętności praktyczne zgodne ze standardami wymagań dla danej klasy










Realizacja różnych form aktywności muzycznej (do wyboru: śpiew, gra na instrumentach, działania teatralne),
Angażowanie w przygotowanie wydarzeń artystycznych,
Współpraca w zespole w ramach przydzielonych zadań,
Umiejętność improwizacji: głosem, na instrumentach orffowskich do wybranych przykładów muzyki klasycznej,
filmowej i rozrywkowej,
Staranność realizacji zadań,
Umiejętność określenia budowy formalnej utworu muzycznego (AB, ABA, rondo),
Znajomość wiadomości teoretycznych poznanych na zajęciach podstaw kształcenia słuchu i kształcenia słuchu
z audycjami muzycznymi,
Przestrzeganie zasad kultury i etyki,
Publiczna prezentacja swoich dokonań.

Ocenie podlega:
1. Obecność ucznia na zajęciach.
2. Aktywność na lekcjach i wykonywanie zleconych zadań praktycznych.
3. Stopień opanowania materiału zwartego w programie nauczania.
 Zaliczenie przedmiotu za okres półrocza odbywa się na podstawie obecności ucznia na zajęciach (uczeń jest
nieklasyfikowany, jeśli posiada powyżej 50% nieobecności), oceny aktywności podczas zajęć, ocen cząstkowych
obejmujących ocenę wykonania zadań indywidualnych i zbiorowych, ocenę wiedzy objętej programem.
 Oceny cząstkowe wystawione będą na podstawie aktywności, pracy podczas zajęć a także udziału ucznia
w występach w klasie, szkole i poza szkołą.
 Na wniosek ucznia lub jego opiekuna ocena może być uzasadniona pisemnie.
Kryteria oceniania:
 Oceny:
Celująca
-uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program przedmiotu w danej klasie,
-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
-angażuje się w przygotowanie wydarzeń artystycznych,
Bardzo dobra
-uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
Dobra
-uczeń opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między
elementami wiedzy z przedmiotu,
-poprawnie stosuje wiadomości z wiedzy ogólnomuzycznej,
Dostateczna
-uczeń opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego
przedmiotu,
-rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,
Dopuszczająca
-uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
-rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
Niedostateczna
-uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności a braki uniemożliwiają dalsze
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
-nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności oraz nie angażuje się w pracę na lekcjach.
Szczegółowe wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania znajdują się w dokumentacji
szkolnej zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, w PSO, WSO, a także w Programie Nauczania Przedmiotu:

"Zespół"
Rodzice/Opiekunowie podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z powyższymi informacjami
(oświadczenie dostępne u nauczyciela przedmiotu lub w dokumentacji szkolnej).

Zapoznał(a)em się z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania
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Podpis rodzica

