
SZKOŁA PODSTWOWA NR 14 

 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

WE WŁOCŁAWKU 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 

DLA KLAS IV –VII 

 

Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: 

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej”  

- Lekcja muzyki, wydawnictwa „Nowa Era” 

 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
 

1) Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki.  

Bierze się przede wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia. 

(Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć po uwagę przede 

wszystkim poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia). 

2) Ocenie podlegają opanowanie wiedzy teoretycznej - jednakowe kryteria dla całej klasy 

(wyjątek uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 

oraz umiejętności praktyczne (w kontekście indywidualnych predyspozycji muzycznych) . 

3) Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. 

4) Nauczyciel ma prawo dokonać krótkiego sprawdzianu pisemnego (w formie kartkówki).  

5) Kartkówka/odpowiedź ustna może obejmować trzy ostatnie lekcje. 

6) W przypadku wyżej wymienionej formy sprawdzianu, nauczyciel nie ma obowiązku 

informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. 

7) Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem lub odpowiadać ustnie. 

8) Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub 

występy artystyczne. 

9) Uczniowie na lekcji posiadają: zeszyt, książkę ( nie wolno pożyczać ) oraz własne 

przybory szklone. 

10) Uczeń ma obowiązek posiadania własnego instrumentu muzycznego (fletu prostego 

sopranowego) na lekcję muzyki – nauczyciel informuje tydzień przed zajęciami kiedy należy 

przynieść. 

11) Uczeń może być nagradzany plusami za poprawną odpowiedź, lub otrzymywać minusy za  

odpowiedź błędną, aktywność negatywna na lekcji -  rozmowy, notoryczne przeszkadzanie 

podczas zajęć, lub brak przygotowania  

- Za każde pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5), a za każde pięć minusów 

ocenę niedostateczną (1). 

12) Uczeń za brak zeszytu, książki, fletu na lekcji muzyki, będzie otrzymywał minusy, które 

łączą się z powyższym punktem.  

 

Uczeń ma prawo: 

-być nieprzygotowany do lekcji jeden raz w półroczu  

-każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. 

 -podjąć jednorazową próbę poprawy pisemnej oceny niedostatecznej, jeżeli uzupełni braki, 

które tę ocenę spowodowały. 

-poprawić niedostateczną ocenę z gry na instrumencie, śpiewu, tańca lub innej aktywności 

muzycznej, na najbliższej lekcji.  

 

Formy sprawdzania umiejętności uczniów: 

http://www.spdlutow.szkoly.lodz.pl/files/muzyka_iv-vii_m_syryczynska_17_18.pdf#page=5
http://www.spdlutow.szkoly.lodz.pl/files/muzyka_iv-vii_m_syryczynska_17_18.pdf#page=5


-kartkówki lub odpowiedzi ustne;- 

zadania domowe i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

-twórczość (m.in. śpiew, gra na instrumentach muzycznych, tworzenie własnych kompozycji 

muzycznych); 

-aktywność (m. in. praca na lekcji, dodatkowe zadania, udział w konkursach muzycznych, 

uczestnictwo w życiu muzycznym szkoły i regionu, uczestnictwo w zespole muzycznym: 

tanecznym, wokalnym lub instrumentalnym). 

 

 ELEMENTY OCENIANIA: 

• śpiew; 

• gra (na instrumencie melodycznym, na flecie, dzwonkach, boom- boom rurkach oraz na 

instrumentach perkusyjnych niemelodycznych),  

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 

• działania twórcze,  

• znajomość terminów i wiedza muzyczna,  

• aktywność na lekcjach, 

• zeszyt przedmiotowy ( może być prowadzony od czwartej do siódmej klasy)   

• dodatkowe prace, lub  aktywności w zakresie występów 

 

KRYTERIUM OCENIANIA: 

 

Celujący  

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa 

piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego; 

- prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z 

repertuaru dodatkowego(minimum 3 melodie w półroczu  czyli  6 dodatkowych melodii w 

całym roku szkolnym) 

- samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór; 

- potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego; 

- posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą 

- bierze czynny udział w pracach szkolnego koła muzycznego, wokalnego; 

- jest bardzo aktywny muzycznie; 

- wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament 

perkusyjny do piosenki. 

 

Bardzo dobry 

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej 

klasy  

- prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania,   

- prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania,  

- umie bezbłędnie wykonywać rytmy –gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych, 

potrafi rytmizować teksty, 

 rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,  

zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,  

podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. 

 

Dobry 



 Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 

- poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,  

 - poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do 

piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,  

- wykonuje proste rytmy –gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych,  

- rytmizuje łatwe teksty,  

- zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy iwie, co one oznaczają,  

- prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

Dostateczny  

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który: 

- niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w 

programie nauczania,  

- niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,  

- wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne –gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych, 

- zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,  

- prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 

 

Niedostateczny 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 

wiedzy i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz:  

– nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,  

– nie bierze udziału w działaniach twórczych,  

– nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.  

 

Uwaga 

 

Uczeń ma prawo do poprawy każdej uzyskanej oceny cząstkowej lub semestralnej po 

wcześniejszej konsultacji z nauczycielem celem określenia formy i trybu poprawy oceny.  

 

 
ANEKS 

 

ZMIANY W PZO WPROWADZONE NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA 

SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ WIRUSA COVID-19  

 

Ocenie podlegają:  

- Zadania/ćwiczenia wykonywane przez ucznia w ramach omówionej zdalnie lekcji (praca na 

lekcji).  

- Śpiew i gra na instrumencie szkolnym zarejestrowane w formie pliku audiowizualnego lub 

muzycznego.  

 - Zadania dodatkowe (nieobowiązkowe) z zakresu teorii i historii muzyki.  

- Testy/ sprawdziany wygenerowane przez nauczyciela z wykorzystaniem obowiązującej 

platformy edukacyjnej, wykonane przez ucznia w określonym czasie .  

-  Możliwe jest zaliczenie określonego materiału poprzez bezpośrednie połączenie nauczyciela i 

ucznia drogą audiowizualną.  

 

Zasady pracy zdalnej i oddawania prac. 



 

- Zwroty określonych prac, notatek itp. mogą być dokonywane poprzez odesłanie w formie 

zdjęcia, skanu drogą elektroniczną do nauczyciela.  

- Filmy, pliki muzyczne należy przesyłać drogą elektroniczną przez e-dziennik lub ustalony z 

nauczycielem adres.  

- Każdy uczeń ma obowiązek odtwarzania/ odczytania wszystkich przygotowanych przez 

nauczyciela zajęć oraz wykonania zawartych w nich poleceń.  

-  Każdy uczeń powinien odesłać zdjęcie dokumentujące przepracowanie min. jednego z trzech 

kolejnych tematów.  

- Każdy uczeń powinien odesłać konkretne zadanie wskazane przez nauczyciela.  

 


