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Przedmiot  oceny ucznia 

Przedmiotem oceny ucznia przez nauczyciela jest rozpoznanie   
poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości z 
przedmiotu rytm muzyka taniec. Wymagania obejmują swoim zakresem treści 
podstawy programowej, a poziomy wymagań dostosowane do stanu rozwoju 
psychofizycznego uczniów są tak zbudowane, aby każdy  uczeń mógł uzyskać 
ocenę, co najmniej dobrą.  

 
WYMAGANIA: 
strój sportowy; krótkie spodenki, biała koszulka lub jednolity kolor wybrany przez klasę, 
białe skarpetki(na zmianę),obuwie sportowe (na zmianę)biała podeszwa lub kauczukowa, 
dres, spięte włosy, krótkie paznokcie, bez ozdób(kolczyki, pierścionki, bransoletki, łańcuszki. 
Niećwiczący uczniowie posiadają obowiązkowo obuwie sportowe. 

 

 
SPOSOBY I FORMY OCENIANIA 

 
 
 
 
-AKTYWNO ŚĆ RUCHOWA DZIECKA 
 
Oceniane zaangażowanie i praca na lekcji podczas wykonywania ćwiczeń  
 
 i zadań ruchowych na lekcji. 
 
 
-UMIEJ ĘTNOŚCI 
 
Oceniany poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia układu tanecznego  
 
poznanego na lekcji r m t dostosowanego do możliwości ruchowych dzieci. 
 
 
 



-WIADOMO ŚCI 
 
  Taniec miłą formą spędzenia wolnego czasu. 
  Aktywność ruchowa jako ważny element w życiu każdego dziecka. 
  Pracujemy na zaj. zgodnie z przepisami bhp. 
  Przestrzegamy higienicznego trybu życia(czysta koszulka, skarpetki na zaj.) 
  Umiejętność pracy  w grupie. 
 
 
 
-PRZYGOTOWANIE DO ZAJ ĘĆ(strój) 
 
 Dopuszczalne jest  dwukrotne  nieprzygotowanie ucznia do zajęć. Każdy  
 
kolejny brak stroju to ocena niedostateczna. 
 
 
-FREKWENCJA I SYSTEMATYCZNO ŚĆ 
 
Brany jest pod uwagę systematyczny udział ucznia w zajęciach. Częste   
 
nie ćwiczenie na lekcji, opuszczanie zajęć(brak nieusprawiedliwionych  
 
nieobecności) może skutkować obniżeniem oceny z przedmiotu r m t. 
 
 
-AKTYWNO ŚĆ POZALEKCYJNA  
 
Ocenę w dziale aktywność pozalekcyjna  mogą otrzymać osoby, które biorą  
 
udział w szkolnej sekcji tanecznej „UPS”  lub pozaszkolnych formach  
 
aktywności związanych z tańcem. Żeby otrzymać ocenę celującą z aktywności  
 
pozalekcyjnej uczniowie  proszeni są o przyniesienie pisemnego potwierdzenia  
 
systematycznego udziału w zajęciach od  Szkoły Tańca do której uczęszczają. 
 
 
 
 
 



 
 
KRYTERIA OCENIANIA: 
 
Ocena niedostateczna 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
-nagminnie opuszcza przedmiot rytm muzyka taniec, 
-bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji(brak stroju), 
-nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie przedmiotu: rytm   
 muzyka taniec objętych programem nauczania, 
-nie pracuje na zajęciach,  
-nie wykonuje poleceń nauczyciela, 
-nie pracuje  nad podniesieniem swojej sprawności ruchowej, 
-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
 
 
Ocena dopuszczająca 
 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 
 
-opuszcza zajęcia r m t , 
-często jest nieprzygotowany do lekcji (brak stroju na zajęciach, brak zadań,   
  brak ocen z aktywności), 
-nie wykazywał zainteresowania przedmiotem, 
-bardzo często nie brał czynnego udziału w lekcji, 
-bardzo często nie brał czynnego udziału w wykonywaniu zadań na zajęciach, 
-wykazuje znaczne braki w poznanych układach tanecznych, nie potrafi bądź  
  nie chce ułożyć własnych elementów tanecznych, 
-uczeń nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, 
-nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności ruchowej. 
 
 
 
 
Ocena dostateczna 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 
 
-często jest nieprzygotowany do lekcji 
-wykazuje braki w znajomości poznanych układów tanecznych, 
-nie wykazał się aktywnością na zajęciach ruchowych, 



-pytany przez nauczyciela jest często nieprzygotowany, 
-nie chce pracować na lekcji, 
-proszony przez nauczyciela często odmawia wykonania poleceń, 
-nie przejawia chęci podniesienia swojego poziomu aktywności ruchowej. 
 
 
Ocena dobra 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 
 
-w zasadzie opanował materiał podstawy programowej, 
-w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, 
-ćwiczenia wykonuje poprawnie 
-uczeń pracuje na lekcji, ale nie wykazuje dodatkowego zaangażowania na  
 zajęciach,  
-jego aktywność ruchowa jest na poziomie dobrym, 
-uczeń nie przejawia większego zainteresowania przedmiotem 
 
 
Ocena bardzo dobra 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 
 
-całkowicie opanował materiał podstawy programowej, 
-ćwiczenia wykonuje poprawnie, 
-chętny do pracy na lekcji, 
-z łatwością wykonuje ćwiczenia i zadania ruchowe, taneczne 
-ma duże poczucie rytmu, 
-systematycznie pracuje na lekcji, 
-zawsze jest chętny i gotowy do pracy  na lekcji 
-wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach 
 
 
 
 
Ocena celująca 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 
 
-wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem na lekcji, 
-jest zawsze przygotowany do zajęć, systematyczny, 
-chętny do pracy na lekcji, 
-wykazuje umiejętność pracy indywidualnej jak i w grupie, 



-wyraźnie wybija się na poziomie grupy, 
-łatwość przyswajania ćwiczeń ruchowych, tanecznych 
-bardzo dobre  wyczucie rytmu 
-dodatkowo reprezentuje szkołę tańcząc w szkolnym kółku tanecznym „UPS” 
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Przedmiot  oceny ucznia 

Przedmiotem oceny ucznia przez nauczyciela jest rozpoznanie   
poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości z 
przedmiotu rytm muzyka taniec. Wymagania obejmują swoim zakresem treści 
podstawy programowej, a poziomy wymagań dostosowane do stanu rozwoju 
psychofizycznego uczniów są tak zbudowane, aby każdy  uczeń mógł uzyskać 
ocenę, co najmniej dobrą. 
 
 

SPOSOBY I FORMY OCENIANIA: 
 

 
Przy wystawianiu oceny nauczyciel bierze pod uwagę następujące obszary: 
 
 
-AKTYWNO ŚĆ RUCHOWA DZIECKA 
 

(oceniane zaangażowanie i praca na lekcji podczas wykonywania ćwiczeń i  
 

  zadań  ruchowych). 
 
-UMIEJ ĘTNOŚCI 
 
 (oceniany poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia układu tanecznego  
 



  dostosowanego do możliwości ruchowych dziecka). 
 
 
-WIADOMO ŚCI   
 
 
  Aktywność ruchowa jako ważny element w życiu każdego dziecka. 
 
  Taniec miłą formą spędzania czasu wolnego. 
 
  Zdrowy styl życia. Uczeń wie, że należy się zdrowo odżywiać i dbać o  
 
  kondycję fizyczną. 
 
  Uczeń przestrzega zasad higieny( zawsze czysta koszulka, skarpetki na  
 
  zajęciach). 
 
  Umiejętność pracy  indywidualnej jak i w grupie. 
   
 
 
-FREKWENCJA I SYSTEMATYCZNO ŚĆ 
 
Brany jest pod uwagę systematyczny udział ucznia w zajęciach. Częste   
 
nie ćwiczenie na lekcji, opuszczanie zajęć(brak nieusprawiedliwionych  
 
nieobecności) może skutkować obniżeniem oceny z przedmiotu r m t. 
 
 
-PRZYGOTOWANIE DO ZAJ ĘĆ(strój). 
 
Dopuszczalne jest dwukrotne nie przygotowanie ucznia do zajęć. 
 
Każdy kolejny brak stroju to ocena niedostateczna. 
 
 
-AKTYWNO ŚĆ POZALEKCYJNA  
 
Ocenę w dziale aktywność pozalekcyjna  mogą otrzymać osoby, które biorą  
 
udział w szkolnych lub pozaszkolnych formach aktywności związanych z  



 
tańcem. Żeby otrzymać ocenę celującą z  obszaru: aktywności pozalekcyjnej  
 
uczniowie  proszeni są o przyniesienie pisemnego potwierdzenia  
 
systematycznego udziału w zajęciach od  Szkoły Tańca do której uczęszczają. 
 
 
 
KRYTERIA OCENIANIA: 
 
Ocena niedostateczna 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
-nagminnie opuszcza przedmiot: rytm muzyka taniec 
-bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji (brak stroju) 
-nie opanował podstawowych umiejętności z zakresu przedmiotu: rytm muzyka  
 taniec objętych programem nauczania, 
-nie pracuje na zajęciach,  
-nie wykonuje poleceń nauczyciela, 
-nie pracuje  nad podniesieniem swojej sprawności ruchowej, 
-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
 
 
Ocena dopuszczająca 
 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 
 
-opuszcza zajęcia r m t , 
-często jest nieprzygotowany do lekcji (brak stroju na zajęciach) 
-nie wykazywał zainteresowania przedmiotem, 
-bardzo często nie brał czynnego udziału w lekcji, 
-bardzo często nie brał czynnego udziału w wykonywaniu zadań na zajęciach, 
-wykazuje znaczne braki w poznanych układach tanecznych, nie potrafi bądź  
 nie chce ułożyć własnych elementów tanecznych, 
-uczeń nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, 
-nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności ruchowej. 
 
 
 
 
 



Ocena dostateczna 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 
 
-często jest nieprzygotowany do lekcji(brak stroju) 
-wykazuje braki w znajomości poznanych układów tanecznych, 
-nie wykazał się aktywnością na zajęciach ruchowych, 
-pytany przez nauczyciela jest często nieprzygotowany, 
-nie chce pracować na lekcji, 
-proszony przez nauczyciela często odmawia wykonania poleceń, 
-nie przejawia chęci podniesienia swojego poziomu aktywności ruchowej. 
 
 
Ocena dobra 
 
-w zasadzie opanował materiał podstawy programowej, 
-w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, 
-ćwiczenia wykonuje poprawnie 
-uczeń pracuje na lekcji, ale nie wykazuje dodatkowego zaangażowania na  
 zajęciach,  
-jego aktywność ruchowa jest na poziomie dobrym, 
-uczeń nie przejawia większego zainteresowania przedmiotem 
 
 
Ocena bardzo dobra 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 
 
-całkowicie opanował materiał podstawy programowej, 
-ćwiczenia wykonuje poprawnie, 
-chętny do pracy na lekcji, 
-z łatwością przyswaja nowo poznane kroki, 
-ma duże poczucie rytmu, 
-systematycznie pracuje na lekcji, 
-zawsze jest chętny i gotowy do pracy samodzielnej jak i w grupie, 
-wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach 
 
 
 
 
 
 
 



Ocena celująca 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 
 
-wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem na lekcji, 
-jest zawsze przygotowany do zajęć, systematyczny, 
-umiejętność pracy indywidualnej jak i w grupie 
-wyraźnie wybija się na poziomie grupy, 
-łatwość przyswajania kroków tanecznych, 
-bardzo dobre  wyczucie rytmu 
-dodatkowo bierze udział w szkolnych formach tanecznych 
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Przedmiot  oceny ucznia 

Przedmiotem oceny ucznia przez nauczyciela jest rozpoznanie   
poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości z 
przedmiotu rytm muzyka taniec. Wymagania obejmują swoim zakresem treści 
podstawy programowej, a poziomy wymagań dostosowane do stanu rozwoju 
psychofizycznego uczniów są tak zbudowane, aby każdy  uczeń mógł uzyskać 
ocenę, co najmniej dobrą.  

 
WYMAGANIA: 
strój sportowy; krótkie spodenki, biała koszulka lub jednolity kolor wybrany przez klasę, 
białe skarpetki(na zmianę),obuwie sportowe (na zmianę)biała podeszwa lub kauczukowa, 
dres, spięte włosy, krótkie paznokcie, bez ozdób(kolczyki, pierścionki, bransoletki, łańcuszki. 
Niećwiczący uczniowie posiadają obowiązkowo obuwie sportowe. 

 

 
SPOSOBY I FORMY OCENIANIA 

 
 
 
 



-AKTYWNO ŚĆ RUCHOWA DZIECKA 
 
Oceniane zaangażowanie i praca na lekcji podczas wykonywania ćwiczeń  
 
 i zadań ruchowych na lekcji. 
 
 
-UMIEJ ĘTNOŚCI 
 
Oceniany poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia układu tanecznego  
 
poznanego na lekcji r m t dostosowanego do możliwości ruchowych dzieci. 
 
 
 
-WIADOMO ŚCI 
 
 
  Aktywność ruchowa jako ważny element w życiu każdego dziecka. 
 
  Taniec miłą formą spędzania czasu wolnego. 
 
  Uczeń wie, że należy się zdrowo odżywiać i dbać o kondycję fizyczną. 
 
  Uczeń przestrzega zasad higieny( zawsze czysta koszulka, skarpetki na  
 
  Zajęciach itp.). 
 
  Umiejętność pracy  indywidualnej jak i w grupie. 
 
 
 
-PRZYGOTOWANIE DO ZAJ ĘĆ(strój) 
 
 Dopuszczalne jest  dwukrotne  nieprzygotowanie ucznia do zajęć. Każdy  
 
kolejny brak stroju to ocena niedostateczna. 
 
 
-FREKWENCJA I SYSTEMATYCZNO ŚĆ 
 
Brany jest pod uwagę systematyczny udział ucznia w zajęciach. Częste   
 



nie ćwiczenie na lekcji, opuszczanie zajęć(brak nieusprawiedliwionych  
 
nieobecności) może skutkować obniżeniem oceny z przedmiotu r m t. 
 
 
-AKTYWNO ŚĆ POZALEKCYJNA  
 
Ocenę w dziale aktywność pozalekcyjna  mogą otrzymać osoby, które biorą  
 
udział w szkolnej sekcji tanecznej „UPS”  lub pozaszkolnych formach  
 
aktywności związanych z tańcem. Żeby otrzymać ocenę celującą z aktywności  
 
pozalekcyjnej uczniowie  proszeni są o przyniesienie pisemnego potwierdzenia  
 
systematycznego udziału w zajęciach od  Szkoły Tańca do której uczęszczają. 
 
 
 
KRYTERIA OCENIANIA: 
 
Ocena niedostateczna 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
-nagminnie opuszcza przedmiot rytm muzyka taniec, 
-bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji(brak stroju), 
-nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie przedmiotu: rytm   
 muzyka taniec objętych programem nauczania, 
-nie pracuje na zajęciach,  
-nie wykonuje poleceń nauczyciela, 
-nie pracuje  nad podniesieniem swojej sprawności ruchowej, 
-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
 
 
Ocena dopuszczająca 
 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 
 
-opuszcza zajęcia r m t , 
-często jest nieprzygotowany do lekcji (brak stroju na zajęciach, brak zadań,   
  brak ocen z aktywności), 



-nie wykazywał zainteresowania przedmiotem, 
-bardzo często nie brał czynnego udziału w lekcji, 
-bardzo często nie brał czynnego udziału w wykonywaniu zadań na zajęciach, 
-wykazuje znaczne braki w poznanych układach tanecznych, nie potrafi bądź  
  nie chce ułożyć własnych elementów tanecznych, 
-uczeń nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, 
-nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności ruchowej. 
 
 
 
 
Ocena dostateczna 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: 
 
-często jest nieprzygotowany do lekcji 
-wykazuje braki w znajomości poznanych układów tanecznych, 
-nie wykazał się aktywnością na zajęciach ruchowych, 
-pytany przez nauczyciela jest często nieprzygotowany, 
-nie chce pracować na lekcji, 
-proszony przez nauczyciela często odmawia wykonania poleceń, 
-nie przejawia chęci podniesienia swojego poziomu aktywności ruchowej. 
 
 
Ocena dobra 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 
 
-w zasadzie opanował materiał podstawy programowej, 
-w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, 
-ćwiczenia wykonuje poprawnie 
-uczeń pracuje na lekcji, ale nie wykazuje dodatkowego zaangażowania na  
 zajęciach,  
-jego aktywność ruchowa jest na poziomie dobrym, 
-uczeń nie przejawia większego zainteresowania przedmiotem 
 
 
Ocena bardzo dobra 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 
 
-całkowicie opanował materiał podstawy programowej, 
-ćwiczenia wykonuje poprawnie, 



-chętny do pracy na lekcji, 
-z łatwością wykonuje ćwiczenia i zadania ruchowe, taneczne 
-ma duże poczucie rytmu, 
-systematycznie pracuje na lekcji, 
-zawsze jest chętny i gotowy do pracy  na lekcji 
-wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach 
 
 
 
 
Ocena celująca 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 
 
-wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem na lekcji, 
-jest zawsze przygotowany do zajęć, systematyczny, 
-chętny do pracy na lekcji, 
-wykazuje umiejętność pracy indywidualnej jak i w grupie, 
-wyraźnie wybija się na poziomie grupy, 
-łatwość przyswajania ćwiczeń ruchowych, tanecznych 
-bardzo dobre  wyczucie rytmu 
-dodatkowo reprezentuje szkołę tańcząc w szkolnym kółku tanecznym „UPS” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


