
ZASADY

OCENIANIA

Z MUZYKI 



1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu – muzyka:

Przy ustalaniu oceny bierze się przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w realizację zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który:

 posiada pełną wiedzę przewidzianą z zakresu treści z podstawy programowej,

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, 

czasopisma muzyczne, edukacyjne programy multimedialne) 

 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i 

pracy pozalekcyjnej,

 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

 wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni (np. gazetki ścienne, prezentacje 

multimedialne). 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

muzyki w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się fletem i zdobytymi wiadomościami, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,

 biegle i poprawnie posługuje się terminologią muzyczną, 

 wymienia wybrane zagadnienia z gramatyki muzycznej i poprawnie je objaśnia

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach i posiada usystematyzowaną wiedzę 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który:

 dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,

 posługuje się terminologią muzyczną, 

 poprawnie posługuje się fletem i zdobytymi wiadomościami, 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie 

wykonywania zadań programowych, 

 z pomocą nauczyciela objaśnia wybrane zagadnienia gramatyki muzycznej 

 wiedza jego jest niepełna i słabo utrwalona. 



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

 w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu treści z 

podstawy programowej,

 zna terminologię muzyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, 

 z pomocą nauczyciela posługuje się fletem i zdobytymi wiadomościami, 

 nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań 

programowych, nawet z pomocą nauczyciela, 

 ma problemy w objaśnianiu terminologii gramatyki muzycznej 

 wiedza jego jest bardzo chaotyczna. 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 

programowego,

 częściowo zna terminologię muzyczną, ale nie potrafi jej zastosować,

 posiada problemy z opanowaniem chwytów, 

 zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, 

 ma problemy przy samodzielnej pracy, 

 myli pojęcia terminologii muzycznej, 

 wiedza jego jest częściowa.

 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,

  nie zna terminologii muzycznej, 

  nie stara się opanowywać chwytów na flecie , 

 nie potrafi rozróżnić podstawowych znaków muzycznych

 nie wykazuje żadnego zaangażowania do pracy na lekcji

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

Obszary aktywności ucznia Zasady ogólne
Odpowiedź ustna  Śpiew Na bieżąco będą sprawdzane zdobyte 

wiadomości i umiejętności. Nauczyciel 

oceniając ucznia bierze pod uwagę przede

wszystkim jego zaangażowanie i wkład 

pracy. Muzyka jest przedmiotem 

Muzykowanie na 

instrumentach
Słuchanie muzyki
Działania 

muzyczno - 



ruchowe artystycznym, gdzie o umiejętnościach 

decydują w dużym stopniu uzdolnienia. 

Nie stanowią jednak  same w sobie 

podstawy do oceniania ucznia. Dlatego 

też przy ocenie ucznia należy zwrócić 

uwagę na jego wkład pracy oraz 

indywidualne postępy.

Uczeń ma prawo raz na okres zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji. 

Uczeń ma prawo poprawić każdą 

niesatysfakcjonująco ocenę w terminie do

dwóch tygodni. 
Praca na lekcji - 

aktywność

Śpiew Na bieżąco będzie oceniana praca na 

lekcji lub jej brak.

Oceny za pracę na lekcji nie można 

poprawić. 

Ocena postawy, wysiłku i aktywności 

ucznia na lekcjach dokonywana jest z 

życzliwością i wyrozumiałością.

Muzykowanie na 

instrumentach
Słuchanie muzyki
Działania 

muzyczno - 

ruchowe

Praca domowa Na bieżąco będzie oceniana praca 

domowa.
Sprawdzian wiadomości Sprawdzian będzie zapowiedziany z 

tygodniowym wyprzedzeniem oraz 

podany zostanie zakres materiału. 

Sprawdziany oceniane będą zgodnie z 

procentowymi kryteriami punktacji na 

poszczególne stopnie:

 0-29% - ocena ndst

 30-49% - ocena dop.

 50-69% - ocena dost.

 70-89% - ocena db

 90-100% - ocena bdb

 100% + zad. dod. – ocen cel. 



W przypadku stopnia ndst uczeń ma 

prawo do poprawy stopnia w czasie 

dwóch tygodni. Ocena poprawiona 

wpisywana jest jako kolejna w dzienniku 

lekcyjnym. 

Obecność na sprawdzianie jest 

obowiązkowa, jeżeli uczeń opuści jednak 

z przyczyn losowych sprawdzian to 

powinien napisać go w ciągu 2 tygodni od

dnia powrotu do szkoły, jeżeli w 

wyznaczonym terminie nie podejmie 

próby napisania, nauczyciel wpisze ocenę

ndst.
Zeszyt przedmiotowy Zeszyt przedmiotowy będzie oceniany raz

na pólrocze, a sprawdzany będzie na 

bieżąco.
Praca dodatkowa Uczeń może otrzymać ocenę za pracę 

dodatkową, w tym za udział w 

konkursach. 

Każdy uczeń ma możliwość 

wykonywania dodatkowych prac,  udziału

w konkursach związanych bezpośrednio z

przedmiotem, wykonania prezentacji 

multimedialnej, referatu itp. Zadania 

dodatkowe, prace nieobowiązkowe, 

nadprogramowe – są wcześniej 

uzgodnione z nauczycielem.

3. Zasady i sposoby udzielania informacji zwrotnej

Nauczyciel – uczeń:

Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną (ustnie bądź pisemnie):

 W formie pisemnej – ze sprawdzianu

 W formie ustnej bądź pisemnej z kartkówek



 W formie ustnej – z aktywności na lekcji (pracy na lekcji, prac praktycznej), 

odpowiedzi ustnej, zadania domowego

Nauczyciel – rodzice:

Podczas zebrań, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel 

przekazuje rodzicom (opiekunom):

 Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce

 Dostarcza informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia

 Przekazuje wskazówki do dalszej pracy z uczniem

4. Ewaluacja i monitoring wymagań edukacyjnych

a) Zasady oceniania monitorowane są na bieżąco w sposób ciągły, czego efektem 

mogą być zmiany zawarte w statucie szkoły

b) W zasadach oceniania z przedmiotu muzyka mogą być dokonywane zmiany 

wynikające ze zmian w statucie szkoły

c) Zasady oceniania z przedmiotu muzyka poddane zostają ewaluacji na końcu 

każdego roku szkolnego

d) Ewaluacja zasad oceniania z przedmiotu muzyka odbywa się formie pisemnej 

przez rozmowy z uczniami, ich rodzicami/opiekunami, ankietę skierowaną do 

uczniów oraz kartę samooceny nauczyciela przedmiotu. 


