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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA   
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W TURKU 

 KLAS IV-VI 
 

SZTUKA 
 (plastyka / muzyka) 

  
 

 
 

1. Nauczyciel: Aldona Piwońska 
2. Przedmiot: sztuka (plastyka, muzyka)  

  Cechą charakterystyczną nauczania przedmiotu sztuka jest dwutorowość, czyli część 
praktyczna i teoretyczna 

1. Aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcjach, jego osobista refleksja, odczucia, 
wrażenia wobec prezentowanych dzieł plastycznych i muzycznych; 

2. Zainteresowanie ucznia sztuką poza zajęciami szkolnymi, uczestnictwo w konkursach 
plastycznych, wystawach, koncertach, festiwalach i innych działaniach artystycznych 
tj. zainteresowanie kulturą regionu, wykonywanie albumów, zbieranie gazet 
wycinków o sztuce, kulturze; 

3. Bardzo ważna jest samodzielność i rzetelność wykonywania zadań oraz umiejętność 
pracy w grupie. 

     Te trzy kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu działalności dzieci w zakresie muzyki  
i plastyki. 
Na lekcjach sztuki uczniowie oceniani będą przede wszystkim za: 

- każdą wykonaną pracę plastyczną 
- śpiew 
- grę na instrumentach 
- ruch przy muzyce 
- udział w konkursach plastycznych , festiwalach muzycznych, pracach dodatkowych na 

rzecz szkoły i środowiska 
- wiadomości o sztuce  

     -    za zaangażowanie  
- aktywną pracę na lekcjach 
- przygotowanie do lekcji 

8. Ile razy w semestrze można być nieprzygotowanym: 
- w ciągu semestru można być trzy razy nieprzygotowanym tzn. zapomnieć materiałów  

rysunkowych , zapomnieć nauczyć się tematu teoretycznego lub piosenki. . Sytuację 
taką należy zgłosić na początku lekcji. 

9. Jak wpływa na ocenę każde następne nieprzygotowanie? 
- Każde nieprzygotowanie przyczynia się do otrzymania w dzienniku elektronicznym 

znaczka [np], trzecie nieprzygotowanie  kończy się oceną niedostateczną  
10. Co powinien zrobić uczeń , gdy był nieobecny na lekcji sztuki: 

- jeśli uczeń nie był na lekcji , na której wykonywana była praca plastyczna, działania 
muzyczne, piosenka, a lekcja dotyczyła jednej jednostki lekcyjnej , to z takiej pracy 
uczeń jest zwolniony , a w dzienniku elektronicznym pojawia się znaczek[-] i nie musi 
takiej pracy wykonywać.  
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- jeśli uczeń nie był na lekcji , na której wykonywana była praca plastyczna, działania 
muzyczne, piosenka, a lekcja dotyczyła dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych  
a uczeń był na jednej z nich to musi taką pracę wykonać i zaliczyć. 

11.Jak uczeń może poprawić ocenę? 
- Jeśli uczeń nie zaliczył zadania w terminie np. nie oddał pracy plastycznej, nie zaliczył 

piosenki to w dzienniku elektronicznym pojawia się znaczek [bz]. Prace takie oraz 
piosnkę należy jak najszybciej zaliczyć nieprzestrzeganie tego grozi oceną 
niedostateczną. Może tę ocenę poprawić nadal oddając pracę lub zaliczając piosenkę. 

12. Jak uczeń może poprawić niedostateczną ocenę semestralną lub roczną?  
- ocenę taką uczeń może poprawić egzaminem praktycznym- rysunek, śpiew. 

13. Moje dobre rady : 
- uczestnictwo w konkursach plastycznych, festiwalach muzycznych jak również udział 

w szkolnych przedstawieniach i kołach artystycznych ( muzyczne, plastyczne  
i teatralne). 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN 
 
OCENA CELUJĄCA  
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który przejawia wyjątkowe zdolności i zainteresowania 
plastyką lub muzyką oraz posiada umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo 
dobrą. ponadto powinien wyróżniać się przynajmniej jedną z wymienionych aktywności: 

• brać czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole i poza szkołą, 
• brać udział w konkursach, festiwalach i przeglądach, zdobywać nagrody  

i wyróżnienia, 
• brać czynny udział w pracach organizacyjnych, np. pomagać w przygotowaniu 

pomocy naukowych do lekcji, wystaw plastycznych itp., 
• Wykazywać zainteresowania wiadomościami z zakresu historii sztuki i muzyki. 
• umieć zaśpiewać z pamięci poprawnie piosenki poznane w ciągu roku szkolnego 

oraz Pieśń szkoły, Hymn państwowy, Rotę , Odę do radości. 
• umieć posługiwać się zapisem muzycznym przy grze na instrumentach  

z uwzględnieniem nazw literowych dźwięków, 
• tworzyć akompaniament rytmiczny do melodii, 
• posiadać umiejętności rozpoznawania (słuchanych w ciągu roku szkolnego) 

utworów z literatury muzycznej oraz określać ich cechy charakterystyczne, 
• rozpoznać brzmienie instrumentów poznanych w klasach poprzednich oraz 

instrumentów strunowych i klawiszowych 
• w kompozycjach  plastycznych powinien zachować  logikę  i twórcze wykonanie,  

w sposób wyczerpujący i twórczy dobierać środki wyrazu,  
• działalność  powinna charakteryzować oryginalne pomysły, własna interpretacja, 

twórczy sposób przedstawiania tematu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach 
problemowych. 

• posługiwać się terminami i pojęciami z zakresu muzyki , plastyki 
• znać wiadomości teoretyczne objęte programem klasy 4 - 6 
 

 
OCENA BARDZO DOBRA 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 
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• umieć zaśpiewać z pamięci poprawnie kilka pieśni poznanych w ciągu roku 
szkolnego oraz Pieśń szkoły, Hymn państwowy, Rotę , Odę do radości. 

• umieć posługiwać się zapisem muzycznym przy grze na instrumentach  
z uwzględnieniem nazw literowych dźwięków, 

• tworzyć akompaniament rytmiczny do melodii, 
• posiadać umiejętności rozpoznawania (słuchanych w ciągu roku szkolnego) 

utworów z literatury muzycznej oraz określać ich cechy charakterystyczne, 
• rozpoznać brzmienie instrumentów poznanych w klasach poprzednich oraz 

instrumentów strunowych i klawiszowych 
• w kompozycjach  plastycznych powinien zachować  logikę  i twórcze wykonanie, w 

sposób wyczerpujący i twórczy dobierać środki wyrazu,  
• działalność  powinna charakteryzować oryginalne pomysły, własna interpretacja, 

twórczy sposób przedstawiania tematu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach 
problemowych. 

• posługiwać się terminami i pojęciami z zakresu muzyki , plastyki 
• znać wiadomości teoretyczne objęte programem klasy 4 - 6 

 
OCENA DOBRA 
Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

• poprawnie zaśpiewać Hymn państwowy, Pieśń szkoły ,Odę do radości i dowolnie 
wybrane piosenki, 

• samodzielnie tworzyć i wykonywać prosty akompaniament perkusyjny, 
• posiadać umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie  

i określenie najbardziej charakterystycznych cech słuchanego utworu, 
• rozpoznać brzmienie większości poznanych instrumentów, 
• poprawnie rytmizować tekst literacki, 
• znać wartości rytmiczne nut i pauz, 
• uzupełniać podane takty , 
• rozumieć znaczenie większości terminów muzycznych i plastycznych z programu 

nauczania klasy 4 - 6 
• w kompozycjach plastycznych powinien zachować logikę, typowe rozwiązania , 

w zakresie wykorzystania środków wyrazu, mogą  pojawiać się braki i usterki, 
• działalność powinna  charakteryzować poprawny przekaz, wypowiedź jest typowa, 

inwencja własna ograniczona, 
• znać wybiórczo wiadomości teoretyczne objęte programem klasy 4 -6 

 
 
OCENA DOSTATECZNA 
Ocenę dostateczną otrzymuje  uczeń wówczas, gdy bierze udział w procesie lekcyjnym na 
miarę swoich możliwości oraz uczestniczy  w wybranych formach działalności muzycznej 
czy plastycznej, ponadto opanował określone umiejętności i wiadomości podstawowe,  
a mianowicie: 

• umieć zaśpiewać piosenki o średnim stopniu trudności, 
• znać  nazwy solmizacyjne dźwięków, 
• próbuje dobrać do piosenki najprostszy akompaniament perkusyjny, 
• rozpoznaje brzmienie kilku poznanych  instrumentów, 
• wyklaskuje poznane rytmy, 
• rozpoznaje słuchem formy AB, ABA, rondo 
• fragmentarycznie stosuje terminologię lub stosuje ją niewłaściwie, 
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• w kompozycjach plastycznych logika jest zachwiana, wykorzystanie środków wyrazu 
w 50% jest prawidłowa, 

• działalność charakteryzuje bierny sposób odtwarzania, wypowiedź jest odtwórcza, 
minimalny stopień kreatywności, 

• znać niewielki zakres wiedzy  objęty programem klasy 4 - 6 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował tylko ustalone umiejętności  
i wiadomości konieczne lub ewentualnie w ograniczonym zakresie podstawowe. Wykazuje 
pozytywny stosunek do przedmiotu i potrafi wykonać z pomocą nauczyciela najprostsze 
zadania. 

• podejmuje próby śpiewania lub recytuje tekst piosenki, 
• próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne, 
• wymienia niektóre terminy muzyczne i plastyczne, 
• w kompozycjach plastycznych brak jest logiki oraz nieprawidłowy dobór 

kompozycji, wykorzystuje pojedyncze środki wyrazu stosując je przypadkowo, 
• działalność charakteryzuje przekaz nieuporządkowany, chaotyczna wypowiedź, 

brak kreatywności, brak pomysłu i własnych rozwiązań,  
• zna pojedyncze elementy wiedzy , dobiera je chaotycznie i przypadkowo. 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma negatywny i lekceważący  stosunek do 
przedmiotu, nie wykazuje żadnych zainteresowań lekcją. 
 

 
 

Opracowała: Aldona Piwońska 
  

 


