
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
 

MUZYKA KL.IV-VI  
 
 
         Podstawę oceny ucznia z muzyki stanowi przede wszystkim jego wysiłek wkładany 
 w uzyskane wyniki i rozwój własnych możliwości. Ocena nie powinna być obniżana z 
powodu niewielkich postępów dziecka w nauce, jeśli źródłem tych niepowodzeń jest 
brak uzdolnień muzycznych. 

Znajomość elementów teorii i historii muzyki oceniana jest według jednakowych 
kryteriów dla całej klasy. Dotyczy to także umiejętności pisania nut. 
 
 

Procedura oceniania; 
 
Na ocenę końcową (roczną) i semestralną ucznia z muzyki składają się oceny 

cząstkowe, które uzyskał w trakcie roku szkolnego. Oceny są podawane do wiadomości 

uczniom i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

W trakcie jednego semestru uczeń otrzymuje oceny z następujących obszarów 

działalności muzycznej : 

1. aktywność na lekcji (3 plusy = ocena 5)  

2. opanowanie wiedzy - znajomość terminów i wiedza muzyczna  podczas zapowiedzianych 

sprawdzianów lub kartkówek (oceniane wg kryteriów zawartych w WSO) 

3. uczeń jest zobowiązany do pisania prac klasowych i testów, w przypadku nieobecności ma 

obowiązek napisać je w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości wynikające z nieobecności 

5. śpiew  

6. gra na instrumentach – flet 

7. zadania domowe, 

8. działania twórcze 

9. zeszyt ucznia (sprawdzany po każdym dziale) 

10. dodatkowa aktywność muzyczna, chór, udział w apelach, konkursach 

11. uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze, każde kolejne zaznaczane jest 

minusami (2 minusy = ocena ndst) 

12. Każdy uczeń otrzyma minimum 3 oceny w semestrze. 



Szczegółowe wymagania edukacyjne z muzyki: 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
• prawidłowo i całkowicie na pamięć samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z 
repertuaru dodatkowego, 
• prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z 
repertuaru dodatkowego, 
• 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 chóru, 
• jest bardzo aktywny muzycznie, 
• wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament 
perkusyjny do piosenki. 
 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• prawidłowo i samodzielnie śpiewa na pamięć 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. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje 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 i wie, co one oznaczają, 
• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń. 
 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje 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. 
 
 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
• niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 
przewidzianych w programie nauczania, 
• niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka 
najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 
• niechętnie podejmuje działania muzyczne, 
• myli terminy i pojęcia muzyczne, 
• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 
• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela. 
 
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo 
usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo 
duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i 
umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce 
wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również 
Zeszytu Ucznia. 
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