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KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI 

 

I. Zasady ogólne 

Uczeń powinien: 

 systematyczne uczęszczać na lekcje biologii, 
 uważnie i aktywnie brać w niej udział, 
 prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
 wykorzystywać podręcznik do utrwalania nowych pojęć, 
wiadomości i umiejętności, 
 pracować w grupach, 
 systematyczne odrabiać prace domowe, 
 
 
 

II. Ocenie podlegają:  
 śpiew - nauczyciel sprawdza stopień opanowania rytmu, melodii, 
tekstu oraz intonację i dykcję podczas wykonywania piosenek solo, w 
zespołach 2-3 osobowych oraz w większej grupie; 
  aktywne uczestniczenie w zadaniach realizowanych na lekcji;  
 gra na instrumencie indywidualnie, w grupie (krótkie melodie, 
piosenki); 
  ruch z muzyką (układ ruchowy do piosenek, zabawy taneczne, kroki 
taneczne wybranych tańców); 
  aktywność twórcza (tworzenie melodii i rytmów do wierszy, 
przysłów); 
  opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych, praca 
podczas lekcji; 

  ćwiczenia pisemne w zeszycie; 
  prace dodatkowe ( np. uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, 
reprezentowanie szkoły na konkursach, praca w chórze lub kółku 
muzycznym). 
               III.  Kryteria oceny:  
Oceniając, uwzględnia się: 
 - realne osiągnięcia ucznia oraz jego indywidualne możliwości; 
 - postawę ucznia wobec stawianych zadań; 
 - pracę wkładaną w ich wykonanie 
 - aktywność na lekcji; 

 - bieżące przygotowanie do zajęć. 
 - każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru przynajmniej 3 oceny 
- uczeń oceniany jest również za pomocą plusów i minusów (3 plusy to 
piątka, 3 minusy to jedynka); 

 - uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w ciągu 
półrocza, (w wyjątkowych przypadkach kolejne nieprzygotowanie 
może być usprawiedliwione 
 
 Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który: 
  posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program 
nauczania przedmiotu wdanej klasie;  
 samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia 
artystyczne;  
 szczególnie aktywnie bierze udział w : 
 - konkursach piosenki; 
 - pozalekcyjnych zajęciach muzycznych; 
 - programach artystycznych prezentowanych w szkole i środowisku 
lokalnym;  
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- życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach. 
 
 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
  opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony w 
programie nauczania danej klasy 
  umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę w ćwiczeniach 
praktycznych 
  wykazuje dużą aktywność na lekcji i w różnych formach zajęć 
pozalekcyjnych. 
 
 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie 
nauczania danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym 
wymagania zawarte w minimum programowym; 
  poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach 
praktycznych; 
  bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.  
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
  częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania 
danej klasy;  
 potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu, gry na 
instrumentach, tworzenia i percepcji muzyki przy pomocy 
nauczyciela; 
  wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem. 
 
 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

  ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie 
przekreślają one możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w 
dalszej edukacji;  
 nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych 
formach aktywności, wykonuje je z pomocą nauczyciela;  
 niechętnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 
 
 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania 
przedmiotem oraz żadnej aktywności na lekcjach muzyki; 
  nie opanował żadnych umiejętności muzycznych;  
 nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, zaśpiewać żadnej 
piosenki;  
 nie opanował minimum wiadomości określonych programem 
nauczania; 

Ocena półroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych.  
 Każdą ocenę niższą niż dobra uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić 
w terminie do dwóch tygodni, po wcześniejszym zgłoszeniu tego 
nauczycielowi.  
 

IV. FORMY I METODY OCENIANIA 
 
W klasach V – VIII obowiązuje wagowy system oceniania. Każdej 
ocenie w skali 1 do 6 przyporządkowuje się odpowiedni 
współczynnik, wyrażający wagę oceny. 
 
Waga 3: 

- sprawdzian/praca klasowa 
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- udział w konkursie/przejście do kolejnego etapu (oc. 6) 
Waga 2: 

- kartkówka/odpowiedź ustna 
-praca metodą projektu 
- udział w konkursie (ocena 5) 
- praca na lekcji 

Waga 1: 
- praca domowa/ zadanie praktyczne 
- aktywność 
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń 
 

       Średnią ważoną obliczamy w ten sposób, że mnożymy każdą 
ocenę przez jej wagę, sumujemy wszystkie iloczyny i dzielimy przez 
sumę wszystkich wag. 
 
 
  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną 
następująco: 
Średnia Ocena 

Od 0  do 1,70 Niedostateczny 

Od 1,71 do 2,70 Dopuszczający 

Od 2,71 do 3,70 Dostateczny 

Od 3,71 do 4,70 Dobry 

Od 4,71 do 5,50 Bardzo dobry 

Od 5,51 do 6,00 Celujący 

  Sre 

 
Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po 
wybranych działach. 

 Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są 
udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu 
zapoznania się z uwagami sprawdzającego.  

 Nauczyciel zapowiada sprawdziany, co najmniej 
tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu 
jednego tygodnia. 

  Można zgłosić chęć poprawy oceny w terminie nie 
dłuższym niż tydzień po otrzymaniu oceny niższej.  

 Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na 
ocenę półroczną i roczną. 

 W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie 
pisemnym ma on obowiązek napisania go w terminie 
jednego tygodnia po powrocie do szkoły. 

 Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie 
przeliczane na skalę procentową odpowiadającą 
poszczególnym ocenom: 
100%  - 98% – celujący 
97% – 91% – bardzo dobry 
90% – 74% – dobry 
73% – 50% – dostateczny 
49% – 40% – dopuszczający 
39% – 0% – niedostateczny 
Jeżeli uczeń przystąpił do poprawy sprawdzianu, 
uzyskana ocena jest ostateczną oceną danego 
sprawdzianu i jest przeliczana odpowiednią wagą. 

 Jeden raz w semestrze uczeń możne zgłosić, że nie jest 
przygotowany do zajęć (z wyjątkiem zapowiedzianych 
sprawdzianów i kartkówek) 

 Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace 
domowe  
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 Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) 
uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi 
ustnych (sprawdzanie wiedzy bez zapowiedzi) 

 Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań  
i prac długoterminowych (np. projektu edukacyjnego) 
przydzielanych przez nauczyciela oraz z tytułu bardzo 
dobrych wyników na konkursie przedmiotowym 

 Ocena jest jawna dla ucznia (wpisywana do 
dziennika), rodzice mają obowiązek na bieżąco 
sprawdzać dziennik a ocenę ze sprawdzianu 
podpisywać. 

 Oceny na koniec semestru nie są średnią arytmetyczną 
ocen cząstkowych. 

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają 
zapoznani z PSO oraz wymaganiami na poszczególne 
oceny 

Dostosowanie PSO z muzyki do możliwości uczniów ze 
specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi  

 
 Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno- 
pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz 
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 
 

W codziennej praktyce przy ustalaniu oceny z przedmiotu muzyka należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
 w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
Każdy może się rozwijać – w zakresie swoich indywidualnych możliwości, 
dzięki pracy i zaangażowaniu. Przezwyciężanie trudności i aktywna 
postawa na lekcjach powinny stanowić podstawę do oceny uczniów. 
Przedmiot muzyka zawiera w sobie bogactwo form aktywności – śpiew, 

grę na różnych instrumentach, ruch z muzyką, formy twórczości, słuchanie 
utworów oraz wzbogacanie wiedzy z zakresu kultury muzycznej. Ta 
różnorodność pozwala na osiągnięcie sukcesu każdemu z uczniów, 
niezależnie od uzdolnień. 

 
 

 


