
System oceniania z przedmiotów muzyka, plastyka, zaj cia artystyczne i 
techniczne  
 
Specyfika przedmiotów artystycznych uwzgl dnia indywidualny wysi ek wk adany w 
realizacj  wymaga  oraz zaanga owanie ucznia w uczestnictwo w szeroko rozumianej 
kulturze. 
 
Niedostateczny – ucze  nie opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci obj tych programem 
nauczania, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, nie pracuje na lekcji, 
nieprzygotowany do zaj  ( brak zeszytu, przyborów, materia ów, instrumentu), naganne 
zachowanie na zaj ciach, nieusprawiedliwione nieobecno ci, ca kowity brak zaanga owania i 
ch ci do poprawy ocen 
 
Dopuszczaj cy - ucze   posiada tylko elementarne wiadomo ci i umiej tno ci z programu 
nauczania, nie pracuje systematycznie, jest bierny na zaj ciach, zadania wykonuje niech tnie i 
niestarannie, nie ko czy prac, bardzo cz sto nieprzygotowany do lekcji, nie prowadzi 
obowi zkowego zeszytu lub wicze , lekcewa cy stosunek do przedmiotu 
 
Dostateczny – ucze  opanowa  podstawowe  wiadomo ci i umiej tno ci obj tych programem 
nauczania, nie zawsze pracuje systematycznie i ch tnie na zaj ciach, jest bierny podczas 
lekcji, prace plastyczne  s  zgodne z tematem, ale ma o staranne lub niesko czone, przy 
wykonywaniu zada  cz sto oczekuje pomocy n-la, cz sto nieprzygotowany do zaj  
 
Dobry – ucze  opanowa  wi kszo  wiadomo ci i umiej tno ci obj tych programem 
nauczania, zwykle pracuje systematycznie, jest przygotowany do zaj , poprawnie wykonuje 
zadania, samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne, zazwyczaj pracuje 
systematycznie 
 
Bardzo dobry – ucze  w pe ni opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci obj te programem, 
potrafi zastosowa  posiadan  wiedz  w praktyce, pracuje samodzielnie, prace s  staranne i 
oryginalne, aktywnie i z zaanga owaniem uczestniczy w zaj ciach, jest do nich  
przygotowany, zna terminologi  muzyczn  i plastyczn , zadania wykonuje zawsze do ko ca, 
potrafi pracowa  w zespole 
 
Celuj cy – ucze  posiada wiedz  i umiej tno ci wykraczaj ce poza program nauczania, 
twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle pos uguje si  zdobytymi wiadomo ciami i 
umiej tno ciami rozwi zywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, stosuje poznane 
techniki, jest staranny i obowi zkowy, pomys owy, aktywny, uczestniczy w 
przedsi wzi ciach artystycznych ró nego szczebla ( konkursy, chór, aktor) oraz yciu 
kulturalnym szko y, biegle pos uguje si  terminologi  muzyczn  i plastyczn , zawsze 
przygotowany do zaj , wykazuje inicjatyw  w pracy grupowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


