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1. Obszary podlegające ocenie: 

- frekwencja na zajęciach 

- przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań domowych 

- zaangażowanie w pracę na lekcji 

- znajomość i wykonanie repertuaru przewidzianego na dany rok nauki 

- udział w koncertach 

- realizowanie zadań przewidzianych w Programie Nauczania  

 

2. Oceny: 

- Celujący (6) 

- Bardzo dobry (5) 

- Dobry (4) 

- Dostateczny (3) 

- Dopuszczający (2) 

- Niedostateczny (1) 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli uzyska ocenę końcoworoczną  

dopuszczającą lub wyższą. Ocena niedostateczna jest oceną niepromującą.  

 

CYKL CZTERO I SZEŚCIOLETNI 

Wymagania Edukacyjne na poszczególne oceny 

 
1. Precyzja wykonania oraz walory artystyczne występu. 
 

ocena niedostateczna: 

-uczeń nie reaguje na intonację, nie realizuje i nie rozumie pojęć związanych z dynamiką, nie 

potrafi wykonać swojej partii i zachować się odpowiednio na scenie. 

Ocena dopuszczająca: 

-uczeń w znikomym zakresie reaguje na intonację, poprawia ją z pomocą nauczyciela. 

Wykonanie swojej partii sprawia mu trudność, myli się. Ma problemy ze zrozumieniem 

oznaczeń dynamicznych. Jego zachowanie podczas występu budzi niepokój. 

ocena dostateczna:  
- uczeń dostatecznie reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, rozumie pojęcia: 
forte, piano, repetycja, zakończenie utworu oraz umie je realizować podczas gry, nie 
przyswoił większości zasad obycia estradowego i jego zachowanie podczas występu 
budzi zastrzeżenia, umie z niewielkimi błędami wykonać swoją partię. 
ocena dobra:  
- uczeń dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, prawidłowo realizuje 
różnice dynamiczne oraz repetycje, nie przyswoił większości zasad obycia estradowego 
i jego zachowanie podczas występu budzi zastrzeżenia, lecz wykazuje chęć poprawienia 
niedociągnięć, umie pokazać początek i koniec utworu oraz realizuje dynamikę podczas 
gry w zespole. 
ocena bardzo dobra:  
- uczeń bardzo dobrze reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, w sposób 
muzykalny realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, nie 
przyswoił w pełni zasad obycia estradowego, lecz zna zasady dotyczące zachowania na 
estradzie próbuje realizować je w praktyce, jest punktualny, dotrzymuje terminów i 
właściwie dobiera strój na występ, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje 



dynamikę w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie utworu oraz dostraja 
intonację do całego zespołu. 
ocena celująca:  
- uczeń wzorcowo reaguje na intonację na danym etapie kształcenia, samodzielnie 
realizuje różnice dynamiczne i repetycje zgodnie z budową frazy, zna zasady dotyczące 
zachowania na estradzie i stara się je realizować w praktyce, ściśle dotrzymuje 
terminów prób i występów, właściwie dobiera strój, a jego zachowanie podczas występu 
nie budzi zastrzeżeń, umie pokazać początek i koniec utworu, realizuje dynamikę oraz 
umie bezbłędnie wykonać swoją partię. 
 
2. Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego  
Ocena niedostateczna: 
-uczeń nie zna wartości nut i pauz 
Ocena dopuszczająca: 
-uczeń w pewnym stopniu zna wartości nut i pauz 
ocena dostateczna:  
- uczeń zna wartości nut i pauz  
ocena dobra:  
- uczeń dobrze zna wartości rytmiczne nut i pauz, potrafi z pomocą nauczyciela odczytać 
nieskomplikowany tekst nutowy  
ocena bardzo dobra:  
- uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym bezbłędne 
odczytanie wspólnie z nauczycielem nieskomplikowanego tekstu nutowego  
ocena celująca:  
- uczeń zna notację w kluczu altowym na poziomie umożliwiającym samodzielne i 
bezbłędnie odczytanie nieskomplikowanego tekstu nutowego. 
 
3. Samodzielna praca oraz zaangażowanie w proces nauczania  
Ocena niedostateczna: 

-uczeń nie jest zainteresowany udziałem w zajęciach, nie realizuje zadanego materiału 

Ocena dopuszczająca: 

-uczeń jest słabo zainteresowany uwagami nauczyciela,  próbuje realizować przerabiany 

repertuar 

ocena dostateczna:  
- uczeń jest zainteresowany uwagami nauczyciela, próbuje realizować wprowadzane 
elementy techniki gry oraz przerabiany repertuar  
ocena dobra:  
- uczeń wspólnie z nauczycielem notuje uwagi, ćwiczy wybrane zagadnienia oraz w 
sposób zaangażowany próbuje je realizować  
ocena bardzo dobra:  
- uczeń samodzielnie notuje uwagi i wskazówki, chętnie ćwiczy wspólnie z nauczycielem 
oraz stara się zrealizować wszystkie elementy gry podczas samodzielnej pracy  
ocena celująca:  
- uczeń realizuje uwagi nauczyciela oraz unika popełniania błędów podczas 
samodzielnej pracy 


