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 OBSZARY OCENIANIA  

 

1. Wiedza  

Znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu kultury 

muzycznej (w szczególności z zakresu notacji nutowej, polskich tańców narodowych, 

instrumentoznawstwa, zasad muzyki i innych zapisanych w zeszycie przedmiotowym) 

oraz rozumienie ich znaczenia. 

2. Umiejętności  

- Wykorzystywanie pojęć i terminów muzycznych w praktyce. Wykorzystywanie ww. 

w trakcie wykonywania i słuchaniu muzyki, prowadzenia rozmów  o muzyce oraz 

poszukiwaniu informacji o muzyce. 

- Tworzenie wypowiedzi– wykonywanie utworów muzycznych wokalnych oraz  

instrumentalnych (w tym: śpiew, ćwiczenia rytmiczne, gra na instrumentach)  

Analiza i interpretacja tekstów kultury- interpretowanie wykonywanych utworów 

zgodnie  

z tekstem, charakterem i funkcją; słuchanie muzyki, rozpoznawanie, rozróżnianie i  

omawianie jej cech, przedstawianie własnego stosunek do słuchanego i 

wykonywanego  

repertuaru. 

3. Postawa - stosunek do przedmiotu 

- sumienność i zdyscyplinowanie podczas lekcji 



- systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

- aktywność i zaangażowanie podczas lekcji 

- kreatywność 

- wysiłek wkładany w przezwyciężanie trudności 

- wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych 

Obszary i oceny w ich zakresie mają charakter równorzędny. 

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  

 

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

wypowiedź ustna, umiejętność dyskusji,  

ćwiczenia z zakresu realizowanego programu (kryteria: znajomość zapisu nutowego, 

materiału dźwiękowego, oraz poznanych zasad muzyki, sprawność techniczna, 

umiejętność gry i śpiewu w zespole, zaangażowanie, realizacja poleceń nauczyciela)  

śpiew solo i w grupie,  

realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych,  

gra na instrumentach melodycznych,  

umiejętność analitycznego słuchania muzyki w oparciu o poznane zasady muzyki, 

wiedzę z zakresu kultury muzycznej, a także w powiązaniu z innymi działaniami 

muzycznymi, np. ze śpiewem i grą na instrumentach; 

kartkówka, 

praca lekcyjna 

sprawdziany 

zadania domowe 

prace zespołowe 

udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania 

muzycznego 



ogólny wkład pracy 

zeszyt przedmiotowy 

2. Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz 

ze wskazaniem kierunków poprawy.  

 

3. Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapisy w dziennikach lekcyjnych. 

Oceny mogą być wpisywane do zeszytów przedmiotowych. 

ZASADY OCENIANIA  

1. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 – 6. Przy cyfrach dopuszcza się używanie 

znaków „+.” i „-”.  

2. Pisemne prace kontrolne (np. test, kartkówka, sprawdzian) ocenia się punktowo. 

Skala punktowa jest dostosowana do potrzeb konkretnej pracy i podana uczniom do 

wiadomości. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są następujące progi 

przeliczeniowe:  

ocena celująca cel = 6 

96 – 100 % 

ocena bardzo dobra bdb = 5 

86 – 95 % 

ocena dobra db = 4 

76 – 85 % 

ocena dostateczna dst = 3 

56 – 75 % 

ocena dopuszczająca dop = 2 

36 – 55 % 

ocena niedostateczna ndst = 1 

< 35 % 

 

5. Krótkie formy sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmujące materiał z trzech 

ostatnich jednostek tematycznych mogą nie być zapowiedziane.  



6. Wszystkie formy pracy lekcyjnej (w tym: ćwiczenia, sprawdziany wiedzy i 

umiejętności) oraz zadania domowe są obowiązkowe. Ponadto uczeń w klasie 

zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń nauczyciela odnoszących się 

do realizowanego programu nauczania.  

7. Prace mało czytelne bądź nieczytelne, prace w wysokim stopniu nieestetyczne, 

wykonane nieprawidłowo, oddane po terminie skutkować mogą oceną niedostateczną.  

8. W każdym semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć - nie 

dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy 

umiejętności o randze pracy klasowej. Każde następne będzie równoznaczne z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej. O braku przygotowania uczeń powinien 

poinformować przed rozpoczęciem lekcji, tj. przed sprawdzeniem obecności.  

9. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie 

usprawiedliwia jego nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem jest udział w 

sprawdzianach wiadomości, które były zapowiedziane w trakcie jego obecności w 

szkole i obejmują jednostki tematyczne, na których uczeń był obecny.  

10. Usprawiedliwione nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego udziału w 

lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną.  

11. Ocenie śródrocznej i końcoworocznej podlega praca ucznia w przeciągu całego 

półrocza. Oceny śródroczne i końcoworoczne powinny być wystawione przy co 

najmniej 3 ocenach cząstkowych.  

12. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. Przy ustalaniu śródrocznej i 

końcoworocznej oceny z muzyki w szczególności bierze się pod uwagę postawę 

ucznia. Ponadto przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej uwzględnia się 

poziom opanowanej przez ucznia wiedzy, poziom opanowanych umiejętności, a także 

sprawność wykorzystania wiedzy i umiejętności w praktyce  

13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z 

przedmiotu.  

POPRAWA OCEN  

Poprawie podlega ocena niedostateczna. Poprawa odbywa się po wcześniejszym 

uzgodnieniu z nauczycielem i po ustaleniu jej warunków. Ocenę niedostateczną można 

poprawiać tylko raz.  



 

UZUPEŁNIANIE ZALEGŁOŚCI  

 

Zaległości spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością w szkole powinny być 

rozliczone na najbliższej lekcji, licząc od pierwszej lekcji muzyki na której uczeń jest 

obecny. W przypadku dłuższej nieobecności w szkole termin ten zostaje wydłużony o 

tydzień. Rozliczenie zaległości obejmuje uzupełnienie zeszytu, opracowanie zaległych 

jednostek tematycznych, wykonanie zaległych prac domowych, a także przygotowanie 

się do zaliczenia zaległej formy sprawdzanie wiedzy lub umiejętności. Warunki 

rozliczenia zaległości należy wcześniej uzgodnić z nauczycielem przedmiotu. 

Nieprzystąpienie do zaległej pracy kontrolnej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. W indywidualnych przypadkach czas na uzupełnienie zaległości może 

być przez nauczyciela wydłużony.  

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 

realizowanym programie nauczania;  

 bierze czynny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających 

dużego zaangażowania Muzycznego  

 zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji –np. 

uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne;  

 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne 

zadania, projekty;  

 potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste 

melodie na instrumencie wykorzystywanym w danym roku nauki lub 

innym.  

 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;  

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 

realizowanym programie nauczania;  

 korzysta z różnych źródeł informacji;  

 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;  

 potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na 

flecie ;  

 



 

 umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w 

programie nauczania;  

 odrabia prace domowe;  

 

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 oraz akompaniamentów do piosenek na flecie;  

 umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod 

względem muzycznym;  

 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;  

 odrabia prace domowe;  

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.  

 

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;  

 umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w 

programie nauczania;  

 odrabia prace domowe;  

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym programie nauczania;  

 jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;  

 



 

 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory 

przewidziane w programie nauczania;  

 umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w 

programie nauczania;  

 odrabia proste prace domowe;  

 nie przeszkadza podczas lekcji.  

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);  

 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.  

 utrudnia prowadzenia lekcji  

 

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. 

W sprawach nieuregulowanych oraz spornych mają zastosowanie zasady podane w 

wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania. 

 


