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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-MUZYKA -KLASY IV-VIII 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PYSZĄCEJ 

 

Na podstawie programu „Lekcja muzyki” wydawnictwa Nowa Era  

Autor : Monika Gromek, Grażyna Kilbach 

Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów 

sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela 

powinna przede wszystkim motywować młodego człowieka do działania.  

Przy ocenianiu trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, 

muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie 

postępy i zaangażowanie oraz wkład pracy. Ważne są również informacje, jakie niesie 

ze sobą ocena. Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia (oraz osoby zainteresowane, 

czyli jego rodziców bądź opiekunów i nauczyciela) z postępami, jakich dokonał 

w danym przedziale czasu.  

 

I. Na ocenę z muzyki wpływa:  
• aktywne uczestnictwo w lekcji  

• stosunek do przedmiotu  

• wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy  

• umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce  

• znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania  

• prowadzenie zeszytu nutowego i odrabianie prac domowych  

 

II. Ocenie podlega:  

• pamięciowe opanowanie obowiązkowych pieśni  

• znajomość elementarnych wiadomości z teorii i historii muzyki  

• ocena z gry na flecie, flażolecie lub innym instrumencie. 

• zeszyt przedmiotowy 

Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje 

dziecka: jego możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz 

prawidłowa postawa podczas wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego czy 

poczucia rytmu nie dyskwalifikują dziecka w ocenie ze śpiewu.  

 

III. Prawa i obowiązki ucznia:  
uczeń w półroczu może być dwa razy nieprzygotowanym (nie dotyczy 

zapowiedzianego sprawdzianu umiejętności ze śpiewu i gry); każde kolejne  

nieprzygotowanie równoznaczne jest z oceną niedostateczną  

uczeń jest przygotowany do lekcji kiedy posiada podręcznik, zeszyt, instrument 

(jeśli go potrzebuje), odrobioną pracę domową  

prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz odrabianie zadań domowych jest  

obowiązkowe i podlega ocenie  

sprawdzian umiejętności ze śpiewu jest zapowiedziany dwa tygodnie wcześniej,  
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natomiast z gry na instrumencie z tygodniowym zapowiedzeniem. Uczeń nieobecny 

na sprawdzianie zalicza go na kolejnej lekcji. W przypadku dłuższej nieobecności 

spowodowanej chorobą, uczeń ustala termin sprawdzianu z nauczycielem.  

uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej w ciągu dwóch tygodni od 

jej otrzymania  

o formie zaliczania lub poprawiania ocen decyduje nauczyciel  

na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych nieobecnością uczeń  ma 

jeden tydzień.  

ocena półroczna i roczna nie jest średnia arytmetyczną ocen cząstkowych  

 

Kryteria dodatkowe :  
Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę z muzyki, gdy spełnia wymogi dotyczące  

jego uczestnictwa i zaangażowania w lekcji:  

uczeń jest obserwowany przez nauczyciela, ocenie podlega jego aktywność na 

lekcji  

za co może otrzymać (+) plus lub (―) minus  

uzyskanie trzech plusów (+) jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą (5)  

uzyskanie trzech minusów (―) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną (1)  

ocenie podlega również kultura osobista i postawa na lekcjach  

 

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI  
Oceny pracy dokonuje się według skali od 1 do 6. Dla poszczególnych ocen przyjęto 

następujące kryteria, które uczeń powinien spełnić podczas realizacji nauczania 

przedmiotu muzyki.  
 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wykraczające poza program 

nauczania;  

zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;  

na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania;  

potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie, 

umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza 

niego;  

opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z 

innych przedmiotów;  

potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;  

zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;  

jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych na lekcji.  
 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
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realizowanym programie nauczania;  

na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;  

potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie  

umie zaśpiewać większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;  

odrabia prace domowe;  

jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych na lekcji.  
 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania;  

korzysta z różnych źródeł informacji;  

potrafi zagrać kilka melodii piosenek na flecie;  

umie zaśpiewać pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;  

na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;  

odrabia prace domowe;  

jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych na lekcji.  
 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym programie nauczania;  

jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;  

potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie 

popełniając kilka błędów;  

umie zaśpiewać niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania;  

odrabia prace domowe;  

potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.  
 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie 

nauczania na poziomie koniecznym;  

jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;  

potrafi zagrać przy pomocy nauczyciela najprostsze utwory przewidziane w 

programie nauczania;  

umie zaśpiewać najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;  

odrabia proste prace domowe;  

nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.  

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym  

programie nauczania;  
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nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;  

nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;  

ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;  

jest pasywny na lekcjach, nie uważa;  

nie odrabia prac domowych;  

nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, 

poprawienia ocen.  

 

Uwaga: Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku możliwości czy braku 

uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci 

ucznia do przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania.  

   


