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Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu muzyka 

dla klas V-VII Szkoły Podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

I. DIAGNOZA: 

Przeprowadzenie diagnozy formie wypowiedzi i wysłuchania wspólnie muzyki, analizującej wiadomości 

i umiejętności uczniów i poinformowanie o wynikach rodziców.. 

 

II. TREŚCI: 

Realizowanie treści zawartych w podstawie programowej nauczania muzyki 

na II poziomie edukacyjnym  w zakresie podstawowym . 

 

III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:  

1. Prace pisemne: 

 Kartkówki 

 Zadania domowe  

 Zadania dodatkowe  

2. Odpowiedź ustna/ śpiew ( dla chętnych) 

3. Aktywność na zajęciach.  

4. Praca na lekcji/praca w grupach 

5. Projekty, prezentacje multimedialne 

6. Zaangażowanie w zdalnych formach zajęć 

7. Przygotowanie do zajęć . 

 

 

IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą,  

samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, uczestniczy w zadaniach kółka wokalnego, łączy  

i wykorzystuje wiadomości z różnych dziedzin, bierze  udział w konkursach przedmiotowych  

i projektach, otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące, prawidłowo i samodzielnie śpiewa piosenki, potrafi 

rozpoznać budowę utworu muzycznego, wykonuje zadania twórcze, 
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Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wykazuje  się  dużą wiedzą,  samodzielnie wyciąga wnioski, 

jest dobrze zorientowany w kierunkach muzycznych, posiada wiedzę na temat kompozytorów i 

wyszczególnionych w programie utworów muzycznych, otrzymuje dobre i bardzo dobre oceny, prawidłowo 

i samodzielnie śpiewa większość piosenek, bezbłędnie powtarza rytmizacje, rozumie zapis nutowy, zna 

podstawowe terminy muzyczne objęte programem, rozpoznaje wybitnych kompozytorów, 

 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych w 

programie nauczania, poprawnie , ewentualnie z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki, wykonuje proste 

rytmy, rytmizuje teksty, zna podstawowe terminy muzyczne, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje  uczeń, który opanował  najprostsze umiejętności przedmiotowe, niezbyt 

poprawnie i z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki, wykonuje najprostsze zadania rytmiczne, zna 

niektóre pojęcia i terminy muzyczne 

 

Ocenę  dopuszczającą otrzymuje  uczeń, który wykazuje  się znajomością elementarnej wiedzy, 

niedbale i z błędami wykonuje piosenki, niechętnie podejmuje działania muzyczne, myli terminy i 

pojęcia, wiedza jest fragmentaryczna, zadania wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, gdy mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny 

stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych 

przedmiotu, nie opanował minimum podstawowych wiadomości. 

 

 

KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

a)   96 - 100% - ocena celująca            50-69% - ocena dostateczna 

85 - 95% – ocena bardzo dobra       30-49% - ocena dopuszczająca 

70 - 84% - ocena dobra             poniżej 30% - ocena niedostateczna 

 

      b) dla dzieci z dysfunkcjami 

94% - 100% -  ocena celująca     48% - 67%-: ocena dostateczna 

83% - 93%-: ocena bardzo       28% - 47%: ocena dopuszczająca 

68% - 82%: ocena dobra 0% - 27%: ocena niedostateczna 
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V. METODY I ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 

1. Ocenianie wiedzy na bieżąco w formie odpowiedzi ustnej. 

2. Kartkówki (niezapowiedziane) z mniejszych partii materiału (2 tematy lub 3 ostatnie lekcje) 

3. Testy z uwzględnieniem zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej,  

4. Ocena prac samodzielnych – zrobionych na lekcji i w domu. 

5. Przygotowanie referatów, wypowiedzi ustnych, prezentacji multimedialnych lub prac plastycznych 

mających na celu poszerzenie wiadomości z poszczególnych działów/dziedzin. 

6.  Aktywność. 

 

VI. SPOSÓB POPRAWY NIEKORZYSTNEJ OCENY: 

 

Uczeń może poprawić w formie pisemnej lub ustnej ocenę niedostateczną w terminie  

ustalonym z nauczycielem.   

Nauczyciel informuje uczniów o zasadach na jakich mogą  poprawić oceny niedostateczne  na początku 

roku szkolnego.  

VII. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O UCZNIU: 

 

1. Systematyczne ocenianie i wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego Librus. 

2. Przechowywanie testów i kartkówek przez okres 1 roku szkolnego. 

3. Informowanie rodziców o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami oraz rozmów 

indywidualnych we wcześniej ustalonych terminach. 

 

 

 

 


