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Zasady oceniania w trakcie nauczania zdalnego  - przedmioty ogólnomuzyczne
obowiązujące od dn. 26.10.2020

Zajęcia odbywają się na platformie Teams w czasie rzeczywistym zgodnie 
ze szkolnym planem zajęć

Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest:|

• mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy oraz aktywnej postawy na 
zajęciach online 

 docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych 
trudności poprzez nagradzanie stopniami (umożliwienie poprawiania ocen)

 uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych 
uczniów

 uwzględnienie dostępu do sprzętu elektronicznego i Internetu
 umożliwienie uczniom wykonanie zadań w alternatywny sposób, ustalony z 

uczniem i rodzicami w przypadku absencji związanej z brakiem sprzętu 
elektronicznego/Internetu

Różnorodność przedmiotów ogólnomuzycznych nakazuje dobierać nieco inne 
narzędzia oceniające. Istnieje jednak lista aktywności podlegających podobnemu 
ocenianiu. 
Są to:

 zaangażowanie podczas realizacji ćwiczeń, zadań słuchowych, odpowiedzi 
ustnych

 poprawność wykonania prac pisemnych, kart pracy oraz ćwiczeń praktycznych
(np. w formie nagrań) zleconych droga elektroniczną

 realizacja prac uzupełniających wiedzę i umiejętności z lekcji online w formie 
zadań przesłanych za pośrednictwem aplikacji internetowych oraz zadań 
słuchowych przekazywanych uczniom w formie instruktażowych filmów 
edukacyjnych  

ocenie podlegają także inne działania ucznia zgodne ze specyfiką przedmiotu

Kształcenie słuchu
 ćwiczenia solfeżowe i rytmiczne, ciągi słuchowe – wykonywanie w trakcie 

zajęć oraz nagrywane i przesyłane
 Testy i sprawdziany zawierające różnorodne zadania słuchowe (dyktanda 

melodyczno-rytmiczne, rytmiczne, harmoniczne i pamięciowe)



Zasady muzyki i Harmonii
 systematyczna praca, aktywność, realizacja ćwiczeń i zadań
 Testy, testy internetowe i kartkówki 
 praktyczna realizacja ćwiczeń przy fortepianie w trakcie zajęć lub przesłane 

nagranie
 tworzenie prezentacji multimedialnych

Audycje muzyczne, Literatura muzyczna, Historia muzyki
poziom wymagań dostosowany do wieku uczniów

 Aktywny udział w zajęciach
 odpowiedzi ustne
 testy tradycyjne, internetowe oraz testy słuchowe
 tworzenie prezentacji multimedialnych
 samodzielna praca z podręcznikiem, materiałami czasopiśmiennymi zgodnymi 

z tematyką lekcji

Formy muzyczne
 aktywna praca i analiza na lekcji wybranych przykładów literatury muzycznej
 tworzenie kart z notatkami z zajęć
 prace pisemne – samodzielna analiza utworu
 sprawdzian wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych/analiza 


