
 1 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA 

EDUKACYJNE 
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OCENA Z EGZAMINU 

PROMOCYJNEGO I KOŃCOWEGO 

 
Podczas oceniania w trakcie egzaminu komisja bierze pod uwagę przede wszystkim: 

 

1. Postawę przy grze, ułożenie lewej ręki, trzymanie skrzypiec, prawidłowość palcowania. 

2. Trzymanie i prowadzenie smyczka, ułożenie prawej ręki, prawidłowość artykulacji. 

3. Poprawność rytmiczną. 

4. Poprawność intonacyjną. 

5. Jakość wydobytego dźwięku. 

 

ponadto: 

 

1. Prawidłowe opanowanie tekstu (opanowanie pamięciowe, artykulacja, dynamika, 

frazowanie, rytmika i tempo utworu). 

2. Umiejętności techniczne (zgodnie z programem nauczania). 

3. Zgodność interpretacji z budową formalną utworu, stylowość  i artystyczne walory 

wykonania. 

4. Umiejętność koncentracji. 

5. Ekspresję estradową. 

 

Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach  na podstawie 

liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali: 

1) stopień celujący – 25 punktów; 

2) stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów; 

3) stopień dobry – od 16 do 20 punktów; 

4) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów; 

5) stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów; 

6) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów. 

 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji, 

czyli od stopnia dostatecznego wzwyż. 

Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji, 

czyli dopuszczający i niedostateczny. 

Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel 

prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodzących w skład komisji 

ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa powyżej. Liczbę punktów 

uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych 

przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten 

sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe 

części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN 

ROCZNYCH W KLASIE SKRZYPIEC 

 

 

Klasa I/VI, I/4 

 
Ocenę celującą - otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, który na 

rocznym koncercie klasy pierwszej wykona poprawnie I lub II i III część koncertu lub 

concertina. 

 

Ocena – bardzo dobra 

- prawidłowy aparat gry 

- bezbłędne czytanie tekstu 

- dobra intonacja, rytm 

- wrażliwość na dźwięk 

- bezbłędne opanowanie pamięciowe utworów 

- systematyczna praca 

 

Ocena – dobra 

- drobne błędy w aparacie gry 

- brak precyzji w czytaniu tekstu 

- dobra intonacja, rytm 

- usterki pamięciowe 

- praca nie zawsze systematyczna 

 

Ocena – dostateczna 

- liczne błędy w tekście 

- brak reakcji na błędy intonacyjne 

- mała wrażliwość na jakość dźwięku 

- realizacja utworów bardzo wydłużona w czasie 

- brak postępów w nauce 

 

Ocenę niedostateczną i dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy 

rozwój, nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dostateczną. 

 

 

Klasa II/6, I/4 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

wyróżniający się indywidualnością artystyczną i realizujący program wyższych klas. Wskazane 

są odniesione sukcesy na przeglądach, konkursach i przesłuchaniach itp. szczebla co najmniej 

regionalnego. 

 

Ocena bardzo dobra 

- prawidłowy aparat gry 

- bezbłędne odczytanie tekstu muzycznego 

- wrażliwość na dźwięk 
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- właściwe frazowanie, gra przekonywująca 

- bardzo dobre opanowanie pamięciowe utworu 

- systematyczna praca 

 

Ocena dobra 

- aparat gry nie dość swobodny 

- wrażliwość na dźwięk 

- odczytanie tekstu z drobnymi błędami 

- frazowanie, dynamika – nie do końca realizowane 

- drobne usterki pamięciowe 

- realizacja utworów o średnim stopniu trudności 

- praca nie zawsze systematyczna 

 

Ocena dostateczna 

- wyraźne braki techniczne i aparatowe 

- tekst odczytany z licznymi błędami 

- mała wrażliwość na dźwięk 

- nerwowość gry 

- słabe opanowanie pamięciowe utworów 

- realizacja utworów o najniższym stopniu trudności w czasie bardzo wydłużona 

 

Ocena dopuszczająca 

- nieprawidłowy aparat gry 

- niezgodność z tekstem muzycznym 

- brak wrażliwości na intonację i dźwięk 

- słaba pamięć muzyczna 

- niesystematyczna praca 

- brak postępów w nauce 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na rozwój, nie 

spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

 

Klasa III/6, II/4 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

wyróżniający się indywidualnością artystyczną i realizujący program wyższych klas. 

 

Ocena bardzo dobra 

- swobodny aparat gry, dobre współdziałanie obu rąk 

- precyzja wykonawcza – intonacyjna, rytmiczna 

- wrażliwość na dźwięk, ładna wibracja 

- właściwe frazowanie i tempo 

- bardzo dobre opanowanie pamięciowe utworów 

- opanowanie estradowe 

- systematyczna, świadoma praca 

 

Ocena dobra 

- brak swobody w aparacie gry 

- drobne błędy w tekście 

- drobne usterki intonacyjne, brak precyzji rytmicznej 
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- mniejsza wrażliwość na dźwięk 

- realizacja utworów o średnim stopniu trudności 

- praca nie zawsze systematyczna 

 

Ocena dostateczna 

- duże braki w aparacie gry, ogólne problemy manualne 

- liczne błędy w tekście 

- gra brzydka, brak wrażliwości na dźwięk 

- gra chaotyczna i nerwowa 

- problemy pamięciowe 

- realizacja utworów o najniższym stopniu trudności, wydłużona w czasie 

- brak systematycznej pracy 

 

Ocena dopuszczająca 

- nieprawidłowy aparat gry 

- niezgodność z tekstem muzycznym 

- brak wrażliwości na dźwięk 

- brak wyczucia frazy 

- realizacja utworów z klasy niższej 

- brak postępów w nauce 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, nie 

spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

 

Klasa IV/6, II/4 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto 

wykazujący się osiągnięciami na szczeblu co najmniej regionalnym. 

 

Ocena bardzo dobra 

- swobodny aparat gry 

- bezbłędne czytanie tekstu 

- precyzja intonacyjna, rytmiczna 

- wrażliwość na dźwięk, właściwe frazowanie i artykulacja 

- właściwe tempo, zaplanowana dynamika 

- gra przekonywująca 

- bezbłędne opanowanie pamięciowe 

- opanowanie estradowe 

- systematyczna, świadoma praca 

 

Ocena dobra 

- aparat gry nie dość swobodny 

- drobne błędy w odczytaniu tekstu 

- mniejsza wrażliwość na dźwięk 

- mniej dokładna realizacja artykulacji, frazowania 

- drobne usterki pamięciowe 

- średni stopień trudności realizowanych utworów 

- praca nie zawsze systematyczna 
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Ocena dostateczna 

- liczne błędy w tekście 

- problemy z rytmem i z utrzymaniem metrum 

- gra bez wyrazu 

- nerwowość gry 

- słabe opanowanie pamięciowe 

- realizacja utworów o najniższym stopniu trudności 

- brak systematycznej pracy 

 

Ocena dopuszczająca 

- sztywny aparat gry, wyraźne problemy manualne 

- niedostatki słuchowe, zła intonacja, zaburzenia rytmiczne 

- brak świadomości gry 

- nerwowość gry 

- realizacja utworów z klasy niższej 

- brak postępów w nauce 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, 

nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

 

Klasa V/6, III/4 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, ponadto 

wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. 

 

Ocena bardzo dobra 

- swobodny aparat gry, dobre współdziałania obu rąk 

- bezbłędne odczytanie tekstu 

- precyzja wykonawcza – frazowanie, właściwe tempa 

- wrażliwość na dźwięk 

- bardzo dobre opanowanie pamięciowe 

- opanowanie estradowe 

- świadoma i systematyczna praca 

 

Ocena dobra 

- aparat gry w miarę swobodny 

- drobne błędy w odczytaniu tekstu 

- zbyt wolna reakcja na usterki intonacyjne 

- mała wrażliwość na jakość dźwięku 

- realizacja utworów o średnim stopniu trudności 

- niezbyt systematyczna praca 

- opanowanie estradowe 

- wydłużony czas realizacji utworów 

 

Ocena dostateczna 

- widoczne mankamenty w aparacie gry, brak korelacji obu rąk 

- tekst odczytany z licznymi błędami 

- mała wrażliwość na dźwięk, frazowanie, dynamikę 

- nerwowość gry 
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- problemy z opanowaniem pamięciowym utworów 

- realizacja programu o najniższym stopniu trudności 

- brak pracy domowej 

 

Ocena dopuszczająca 

- zły aparat gry, problemy manualne powodujące usztywnienie aparatu gry 

-niezgodności w tekście 

- zupełny brak wrażliwości na intonację, brak potrzeby frazowania, zaburzenia 

  rytmiczne i metryczne 

- gra chaotyczna, brak możliwości opanowania pamięciowego programu 

- realizacja zaniżonego programu 

- praca bardzo niesystematyczna 

- brak postępów w nauce 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, 

nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

 

Klasa VI/6, IV/4 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

wyróżniający się indywidualnością artystyczną, realizujący program klas wyższych, 

ponadto wykazujący się osiągnięciami na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. 

 

Ocena bardzo dobra 

- swobodny aparat gry 

- bezbłędne odczytanie tekstu 

- precyzja wykonawcza, wyczucie frazy, różna artykulacja, właściwe tempa 

- gra przekonywująca 

- bezbłędne opanowanie pamięciowe 

- opanowanie estradowe 

- program o najwyższym stopniu trudności dla danej klasy 

- systematyczna, świadoma praca 

 

Ocena dobra 

- tekst odczytany z drobnymi błędami 

- zbyt mała swoboda aparatu gry 

- zbyt mała wrażliwość na dźwięk 

- reakcja na błędy intonacji zbyt wolna 

- niezbyt dokładnie realizowane frazowanie, artykulacja i dynamika 

- realizacja programu o średnim stopniu trudności 

- drobne potknięcia pamięciowe 

 

Ocena dostateczna 

- widoczne usztywnienie aparatu gry 

- tekst odczytany bardzo niedokładnie 

- gra chaotyczna 

- mała wrażliwość na dźwięk, frazę 

- słabe opanowanie pamięciowe 

- realizacja programu o najniższym stopniu trudności bardzo wydłużona w czasie 

- brak systematycznej pracy 
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Ocena dopuszczająca 

- widoczne „nieprzystosowanie” do instrumentu 

- bardzo słabo odczytany tekst 

- brak wrażliwości na intonację, dźwięk, wyczucie frazy 

- gra bardzo chaotyczna z dużymi lukami pamięci 

- program realizowany z klasy niższej 

- niesystematyczna praca 

- brak postępów w nauce i szans na rozwój 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rokuje nadziei na dalszy rozwój, 

nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

 

 

 

 


