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Nauczyciele oceniają osiągnięcia ucznia w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych a także jego 

zaangażowanie, staranność, dyscyplinę pracy (nawet przy słabszych osiągnięciach artystycznych). 

Ocena jest oparta na obserwacji aktywności podczas prób chóru i występów oraz sprawdzeniu 

stopnia opanowania wybranych utworów podczas przesłuchań (wykonanie jedno-, dwu-, 

trzyosobowe). 

Umiejętność śpiewu jest oceniana według następujących kryteriów: czystość intonacji, poprawność 

emisji, dykcji, rytmiczność, muzykalność, interpretacja.    

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

– śpiewa poprawnie partię swojego głosu sam i w grupie 

– śpiewa sam partię swojego głosu z towarzyszeniem innych głosów 

– wykonuje pieśni z uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała, emisji, dykcji 

– aktywnie uczestniczy w próbach i występach chóru 

– przychodzi punktualnie na zajęcia 

– śpiewa solówki lub uczestniczył w co najmniej 90% zajęć 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– śpiewa poprawnie partię swojego głosu sam i w grupie 

– śpiewa w grupie partię swojego głosu z towarzyszeniem innych głosów 

– wykonuje pieśni z uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała, emisji, dykcji 

– aktywnie uczestniczy w próbach i występach chóru 

– przychodzi punktualnie na zajęcia 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

– śpiewa poprawnie partię swojego głosu w grupie 

– stara się śpiewać w grupie partię swojego głosu z towarzyszeniem innych głosów 

– wykonuje pieśni z uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała 

– aktywnie uczestniczy w próbach chóru 

– uczestniczy przynajmniej w dwóch występach chóru 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

– śpiewa partię swojego głosu w grupie 

– wykonuje pieśni z uwzględnieniem prawidłowej postawy ciała 

– uczestniczy w próbach chóru 

– uczestniczy przynajmniej w jednym występie chóru 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który, pomimo starań, nie spełnia wymagań na ocenę 

dostateczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 
Na ocenę semestralną i roczną składają się następujące oceny cząstkowe: 

1) za obecność i zaangażowanie na próbach 

2) za obecność i zaangażowanie na występach 

3) za śpiew (przynajmniej jedna ocena w semestrze) 

4) za solówki 

Oceny 1, 2 będą wystawiane pod koniec semestru. Oceny 3, 4 – na bieżąco 

 

 

Obecność na próbach: 
1. Zajęcia artystyczne są zajęciami obowiązkowymi – nieobecności na tych zajęciach mają być  

usprawiedliwiane 

2. Sposób usprawiedliwiania nieobecności:  

- Jeśli kogoś nie ma w szkole przez cały dzień (albo przynajmniej na 2 ostatnich lekcjach), to 

wystarczy usprawiedliwienie nieobecności u wychowawcy (kiedy usprawiedliwienie pojawi się w 

Librusie, automatycznie zostanie zapisane w dzienniku chórowym).  

- Jeśli ktoś w danym dniu zwalnia się tylko z zajęć chóru (albo z ostatniej lekcji i chóru), to 

powinien pokazać usprawiedliwienie W TYM SAMYM DNIU - tzn. jeszcze przed próbą . W 

przeciwnym przypadku przyjmujemy, że nieobecność na chórze jest nieusprawiedliwiona. 

- Dłuższe nieusprawiedliwione spóźnienia (powyżej 15 minut) i wcześniejsze wyjścia z próby są 

traktowane jako połowa nieobecności na próbie. 

3. Ze względu na większą niż wymagana liczbę godzin chóru, dopuszczamy 3 nieobecności 

nieusprawiedliwione w semestrze (bez żadnych konsekwencji). Każda kolejna nieobecność 

nieusprawiedliwiona obniża ocenę. 

4. W przypadku uczniów klas drugich o nieobecnościach nieusprawiedliwionych (powyżej trzech 

dopuszczalnych) zostanie powiadomiony Wychowawca. W przypadku uczniów klas pierwszych – 

większa ilość godzin nieusprawiedliwionych może skutkować niezaliczeniem zajęć artystycznych i 

koniecznością zaliczenia przedmiotu w normalnym trybie w klasie drugiej. 

 

Obecność na występach: 
1. Obecność na występach jest obowiązkowa (będzie sprawdzana) 

2. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić. 

 

Zaangażowanie na próbach i występach - bierzemy pod uwagę: 

– punktualność 

– zdyscyplinowanie 

– aktywny udział w śpiewie 

wykonywanie poleceń nauczycieli 

 

Śpiew:  
oceniany w czasie prób w głosach lub przesłuchań w mniejszych grupach – według wymagań 

edukacyjnych na poszczególne oceny. 


