
Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VII  

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku 

System oceniania: 

1. Podczas wystawiania oceny za śpiew brana jest pod uwagę: poprawność muzyczna, 

znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny. 

2. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględnia się: poprawność muzyczną, 

płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny. 

3. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze 

znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych, bierze się pod 

uwagę: 

• zaangażowanie i postawę podczas słuchania, 

• rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, 

• rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, 

• podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów, 

• wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie). 

4. Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne (odpytywanie 

tylko ochotników) – bierze się pod uwagę: 

• rytmizację tekstów, 

• improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową, 

• umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań 

twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych, 

• umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. 

(dobieranie efektów dźwiękowych), 

• umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych. 

5. Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. 

Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Jeśli 

dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone 

wymagania, otrzymuje ocenę celującą. Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym 

zespole muzycznym lub chórze oraz za udział w ich występach, można podwyższyć uczniowi 

ocenę z muzyki o jeden stopień. 

6. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń bierze się pod uwagę: 

• estetykę ogólną, 

• systematyczność, 

• prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie. 

Uwaga! Ocena za zeszyt, w zależności od opinii nauczyciela, może, ale nie musi wpływać na 

końcową ocenę z muzyki. 

7. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić podręcznik oraz odrabiać 

prace domowe. 

8. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić 

nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.  



9. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub krótkodniową 

nieobecnością ucznia w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że 

nauczyciel ustanowi inny termin. 

10. W ciągu półrocza uczeń ma prawo do jednokrotnego zgłoszenia nie przygotowania do 

lekcji, które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Przez nie przygotowanie 

rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego,  niegotowość do odpowiedzi.  

11. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie 

przygotowanie ocenę niedostateczną. 

 12. W ciągu semestru uczeń ma prawo do jednokrotnego krotnego zgłoszenia braku zadania, 

które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym jako „np.”. 

13. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każdy brak zadania 

ocenę niedostateczną. 

14. Sprawdziany i testy są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem  

i podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń 

nie może ich napisać z całą klasą, może być poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób 

wybrany przez nauczyciela. 

15. Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, z której otrzymał ocenę niedostateczną,  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić 

inny termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela).  

16. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niedostateczną lub pozytywną, można poprawić 

tylko jeden raz i brane są pod uwagę obie oceny ze sprawdzianu.  

17. Krótkie sprawdziany i kartkówki ( 15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech 

ostatnich tematów lekcji nie muszą być zapowiadane. 

18. Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich 

napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec 

zmianie. 

20. Nieobecności ucznia na kartkówkach lub sprawdzianach zobowiązują ucznia do napisania 

ich do dwóch tygodni. 

21. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez tydzień. 

22. Aktywność na lekcji jest nagradzana „plusami". Przez aktywność rozumiemy: częste 

zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach, 

wykonywanie dodatkowych zadań. Za 5 zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą.  

23. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych: 

     −  100–98% – celujący 

− 97–91% – bardzo dobry 

−  90–76% – dobry 

− 75–51% – dostateczny 

− 50–33% – dopuszczający 

− 32–0% – niedostateczny 

 

 


