
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

MUZYKA 

 

 

Specyfika oceniania z przedmiotu muzyka 

 

Istotą oceniania na lekcjach muzyki jest stosowanie szeroko pojętego  motywowania  oraz  

wspieranie  zaangażowania  i  wkładu  pracy  poszczególnych uczniów, bez względu na wyjściowy 

poziom uzdolnień i osiągnięć muzycznych. 

Przy ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka, należy uwzględnić: 

– poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia,  

– jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych,  

– postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań, 

– uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form  aktywności 

muzycznej (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, percepcja muzyki) i wiadomości  

z teorii muzyki, 

– postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 

– podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w życie artystyczne 

szkoły i środowiska, 

– uczestnictwo ucznia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: 

 

–  wykonywanie praktycznych ćwiczeń muzycznych: rytmicznych, melodycznych, ruchowych,  

słuchowych (np. wyklaskiwanie rytmu, śpiewanie wzorów melodycznych, realizacja ruchowa 

tematów muzycznych),  

–  aktywne działania w zakresie różnych form muzycznych: śpiewu, gry na instrumencie, słuchania 

muzyki, ruchu przy muzyce, twórczości muzycznej (np. śpiewanie pieśni i piosenek, kanonów, 

przyśpiewek ludowych, granie akompaniamentu, fragmentów utworów różnych kompozytorów, 

rozpoznawanie stylu muzycznego epoki w słuchanych utworach, brzmienia instrumentów i głosów 

ludzkich, budowy formalnej utworu, wykonywanie kroków i figur określonego tańca, tworzenia 

melodii, ilustracji muzycznych do tekstów),  

– odpowiedzi  ustne  z zakresu  znajomości: zasad  muzyki (np. elementów  muzyki), historii 

muzyki (np. znajomość epok muzycznych, twórczości kompozytorów), form muzycznych,  

– prace domowe,  

– aktywne uczestniczenie w wydarzeniach muzycznych (akademie szkolne, konkursy, koncerty). 

 

Formy kontroli pracy uczniów 

 

– zadawanie  pytań  w  czasie  lekcji  wprowadzających  nowy  materiał oraz lekcji 

powtórzeniowych,  

– krótkie  kartkówki  obejmujące  dwa  ostatnie  tematy  (do  15  minut), 

– analiza notatek sporządzanych w zeszytach uczniowskich,  

– ustne wypowiedzi lub pisemne na tablicy lub w zeszytach przedmiotowych,  

– ocenianie wytworów pracy uczniów (ćwiczeń praktycznych),  

– obserwowanie aktywności uczniów podczas zajęć dydaktycznych. 

 

Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, flet oraz 

odrobioną pracę domową. 

W każdym półroczu uczeń może przed lekcją zgłosić dwa nieprzygotowania. Każde 

następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Aktywność uczniów na 



zajęciach jest premiowana plusami. Za pięć zdobytych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą. Sumienność będzie oceniona i wyrażona w postaci dodatkowej oceny na koniec półrocza. 

Na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych nieobecnością uczeń ma czas nie 

dłuższy niż dwa tygodnie. 

 

Kryteria oceny: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- swoimi osiągnięciami wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych 

 przewidzianych dla danej klasy, a jego działania cechują się oryginalnością, twórczością 

 oraz dużą samodzielnością; 

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

- wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w konkursach, koncertach); 

- podejmuje dodatkowe  zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie 

 artystyczne klasy i szkoły, uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne); 

- reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy; 

 - wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych; 

- posługuje się zdobytymi wiadomościami w działaniach praktycznych, 

- wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych ról. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w niepełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy, 

 ale w zakresie, który nie prognozuje trudności w opanowaniu kolejnych treści kształcenia;  

 - zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie; 

 - odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej 

 klasy; 

 - nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania; 

 - czasami potrzebuje pomocy ze strony nauczyciela. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy tylko w stopniu 

 niezbędnym do kontynuowania nauki przedmiotu; 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

 - nie pracuje systematycznie i niechętnie podejmuje działania; 

 - biernie uczestniczy w ćwiczeniach praktycznych; 

 - niestarannie wykonuje ćwiczenia, 

 - większość zadań wykonuje tylko z pomocą nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych dla danej klasy, co uniemożliwia mu 

 kontynuację nauki przedmiotu, 

 - nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; 

 - nie bierze udziału w zadaniach twórczych, nawet z pomocą nauczyciela, 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; 

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu; 

- nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny. 



Kryteria szczegółowe 

 

Wymagania stawiane uczniom (podstawowe i ponadpodstawowe) wynikają bezpośrednio  

z realizacji materiału. Zakłada się, że uczeń spełniający wymagania podstawowe w pełnym zakresie  

otrzyma ocenę dostateczną, a w niepełnym – dopuszczającą. Uczeń, który w pełni opanuje materiał 

podstawowy i ponadpodstawowy, otrzyma ocenę bardzo dobrą, a w niepełnym – dobrą. Na ocenę 

celującą zasługuje uczeń wyróżniający się wiedzą, umiejętnościami lub zaangażowaniem, aktywnie 

uczestniczący w wydarzeniach muzycznych. Uczeń, który nie podejmie żadnej działalności i ma 

wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu, może otrzymać ocenę niedostateczną. 

 

KLASA IV – załącznik 1 

- zaplanowana ilość godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2018/19: 

 klasa IV a – 34 

 klasa IV s – 35 

 

KLASA V – załącznik 2 

- zaplanowana ilość godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2018/19: 

 klasa V a – 34 

 klasa V b – 34 

 klasa V c – 34 

 

KLASA VI – załącznik 3 

- zaplanowana ilość godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2018/19: 

 klasa VI a – 34 

 klasa VI s – 34 

 

KLASA VII – załącznik 4 

- zaplanowana ilość godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2018/19: 

 klasa VII a – 34  

 klasa VII b – 34 

 

 

 

Wszystkie obszary aktywności uczniów, podlegające ocenie, są jednakowo ważne. 

Ocenę śródroczną ustala się na podstawie uzyskanych w pierwszym półroczu ocen cząstkowych. 

Ocena roczna uwzględnia wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu całego 

roku szkolnego. Ocenę roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w całym roku 

szkolnym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (wyjątkowe zaangażowanie w działalność 

muzyczną w szkole lub poza nią, wybitne osiągnięcia w konkursach lub przeglądach) nauczyciel 

może ustanowić ocenę śródroczną lub roczną wyższą niż ocena wynikająca z ocen cząstkowych 

ucznia. 

Wszystkie prace pisemne podlegające ocenie są po sprawdzeniu przez nauczyciela 

prezentowane uczniom, a następnie przechowywane przez nauczyciela. Uczeń, bądź rodzic, ma 

prawo wglądu w ocenioną pracę pisemną, na terenie szkoły, w każdym momencie roku szkolnego 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

 


