
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z MUZYKI 
Kl. IV, V, VI, VII 

  

Podstawa prawna:  

 

�  Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. 2015, poz. 843) 

 

� Wewnątrzszkolny System Oceniania,  

 

� Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 

30 sierpnia 2012 r., poz. 977 ),  

 

I. CELE OCENIANIA: 

• zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy i umiejętności ucznia; 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć (co zrobił dobrze); 

• ukierunkowanie jego dalszej pracy- dostarczenie informacji jakie postępy czyni   

i jaki napotyka trudności; 

• pobudzenie ucznia do wysiłku, umacnianie motywacji do pracy; 

• pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju- dostarczanie uczniowi informacji 

o jego szkolnych uzdolnieniach i zainteresowaniach; 

• wdrażanie do samodzielnej pracy; 

• wyrabianie umiejętności samokontroli i samooceny; 

• kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie                     

i kierowanie nimi we własnym działaniu; 

• dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach, trudnościach                   

i specjalnych uzdolnieniach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie 

osiągnięć założonych celów kształcenia. 

 

 

 

 



II. OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: 

 
- Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.  

- Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: 

podręcznik , ćwiczenia ewentualnie zeszyt, zeszyt w pięciolinie. 

- Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.  

- W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków 

wiedzy oraz zaległości w  ćwiczeniach, zeszycie, zgłosić ten fakt nauczycielowi. 

- Usprawiedliwiona nieobecność  ucznia  na ostatniej lekcji  automatycznie usprawiedliwia  

jego nieprzygotowanie  do  zajęć. Wyjątkiem jest udział  w sprawdzianach i 

odpowiedziach ustnych (śpiew, gra na instrumencie), które były zapowiedziane w trakcie 

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

- Uczniowie nieobecni na sprawdzianach kompleksowych mają prawo napisania go w ciągu 

dwóch tygodni, a w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, w terminie 

uzgodnionym przez nauczyciela.  

- Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po ich dłuższej (trwającej co najmniej 

dwa tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

- Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie 

winno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego 

wcześniej sprawdzianu. Każde kolejne nieprzygotowanie w rezultacie oznacza ocenę 

niedostateczną.  Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego udziału w 

lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną.  

- Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny, z zastrzeżeniem, że poinformuje o tym 

nauczyciela i umówi się z nim na poprawę w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. 

Ocenę można poprawić tylko raz. 

- Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, obejmującego materiał trzech 

lekcji lub materiał obejmujący więcej niż trzy lekcje, (sprawdzian kompleksowy) 

zrealizowanego w czasie całego semestru,  informując wcześniej uczniów o  terminie i 

zakresie materiału objętego sprawdzianem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji nauczyciel nie ma 

obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. 

 

 

III. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW: 

Wiedza:  

Znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu kultury 

muzycznej w szczególności z zakresu historii muzyki (epoki, kierunki i ich przedstawiciele), 

polskich tańców narodowych, instrumentoznawstwa, zasad muzyki i notacji nutowej oraz 

rozumienie ich znaczenia, swobodne posługiwanie się właściwą terminologią, znajomość 

budowy typowych form muzycznych. 

 

 

 

 



Umiejętności: 

Wykorzystanie poznanych pojęć, terminów i zagadnień muzycznych w praktyce, 

wykorzystywanie ww. w trakcie wykonywania i słuchaniu muzyki, prowadzenia rozmów o 

muzyce oraz poszukiwaniu informacji o muzyce. 

Wykonywanie utworów muzycznych wokalnych oraz instrumentalnych poprawnie pod 

względem melodycznym i rytmicznym, z ciekawą interpretacją (w tym: śpiew, ćwiczenia 

rytmiczne, gra na instrumentach –  dzwonki, instrumenty perkusyjne), wykonywanie tańców, 

improwizowanie i komponowanie prostych struktur dźwiękowych i układów taneczno-

ruchowych, przedstawianie cech i charakteru słuchanych i wykonywanych utworów słowami 

lub innymi środkami ekspresji. 

 

Analiza i interpretacja tekstów kultury: 

Interpretowanie wykonywanych utworów zgodnie z tekstem, charakterem i funkcją; słuchanie 

muzyki, rozpoznawanie, rozróżnianie i omawianie jej cech i budowy, przedstawianie 

własnego stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru. 

 

Postawa - stosunek do przedmiotu 

- sumienność w wykonywaniu obowiązków ucznia (przygotowanie do zajęć), 

- punktualność, usprawiedliwianie nieobecności, stosowanie się do poleceń, 
zdyscyplinowanie w trakcie lekcji, 

- poprawne, systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu ćwiczeń, 

- aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć lekcyjnych, 

- podejmowanie i wykonywanie dodatkowych zadań poszerzających zakres wiedzy i 

umiejętności, 

- wysiłek wkładany w przezwyciężanie trudności. 

 
 

IV . Narzędzia obserwacji osiągnięć uczniów 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

• odpowiedzi ustne, 

• umiejętności praktyczne  (gra na instrumentach, śpiew, odtwarzanie tematów 

rytmicznych, taniec), 

• 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, 

 

• aktywność na lekcji, 

• prace domowe, 

• praca w grupie, 

• prowadzenie zeszytu ćwiczeń, korzystanie z podręcznika i innych źródeł 

informacji 

• sprawdziany i kartkówki, 



• inne formy aktywności np. udział w konkursach muzycznych, prezentowanie 

swoich umiejętności muzycznych na uroczystościach szkolnych, udział w 

zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie prac dodatkowych ( prezentacji, 

referatów itp.); 

obserwacja ucznia: 

• przygotowanie do lekcji, 

• aktywność na lekcji, 

• praca w grupie. 

 

 

V.  Wymagania programowe na poszczególne oceny;  

 

  

 

Ustalając ocenę z muzyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego  

zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.  

 

Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

  

• poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, 

• wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań, 

• stosunek ucznia do przedmiotu, 

• aktywność i zaangażowanie ucznia w czasie zajęć, 

• uzyskany poziom wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie rożnych form 

aktywności muzycznej i wiadomości z teorii oraz historii muzyki, 

• rozwijanie przez ucznia własnych umiejętności i zainteresowań muzycznych, 

• podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, 

• włączanie się ucznia w życie artystyczne szkoły i środowiska, 

• postawę ucznia wobec wytworów sztuki i dóbr kultury. 

 

 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

  

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo 

dobrą, a także: 

– szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy 

o muzyce oraz umiejętności z zakresu tworzenia i ekspresji muzycznej, 

– ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy, 

– jest wyróżniająco aktywny na lekcjach, 

– samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania 

muzyczne na zajęciach pozalekcyjnych, np. w zespole wokalnym, zespole 

instrumentalnym, zespole tanecznym, 

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych 



zadaniach muzycznych, 

– proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy, 

– prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i środowiskowych uroczystościach, 

akademiach, imprezach artystycznych, 

– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych, 

– uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych. 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres 

wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a ponadto: 

– posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i 

teoretycznych zadaniach muzycznych, 

– pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia i zainteresowania 

muzyczne, 

– ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy, 

– wykazuje dużą aktywność na lekcji, 

– starannie wykonuje zadania i ćwiczenia praktyczne, 

– bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 

– potrafi bronić swojego poglądu, 

– prezentuje twórczą postawę, 

– jest zawsze przygotowany do zajęć. 

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym, 

a także: 

– potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach 

muzycznych, 

– stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, 

– ma dobrze zorganizowany warsztat pracy, 

– samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne, 

– zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie (indywidualnie i w zespole), 

– poprawnie formułuje wnioski, 

– dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 

– bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych. 

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania muzyki oraz: 

– najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 

– wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, często 

z pomocą nauczyciela, 

– nie zawsze pracuje systematycznie, 

– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych, 

– przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, 

– ma słabo zorganizowany warsztat pracy. 

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który na poziomie elementarnym opanował 

zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także: 

– z pomocą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu 

trudności, 

– nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności, 

– nie pracuje systematycznie, 

– niestarannie wykonuje ćwiczenia, 



– niechętnie podejmuje działania muzyczne, 

– prezentuje bierną postawę podczas zajęć, 

– z trudnością organizuje swój warsztat pracy, 

– nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań. 

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości 

określonych programem nauczania oraz: 

– nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadną aktywnością muzyczną, 

– wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, 

– nie opanował żadnych umiejętności muzycznych, 

– jest nieprzygotowany do lekcji, 

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń, 

– nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny, 

– ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej 

VI . Kryteria oceny semestralnej i rocznej 
 

Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na trzy dni przed terminem 

klasyfikacji semestralnej (rocznej). 

O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz 

wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją. 

Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. 

Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie według 

następującej skali: 

1100% – 95%  bardzo dobry 

194% – 80%  dobry 

179% – 60%   dostateczny 

159% – 40%  dopuszczający 

139% – 00%   niedostateczny 

Ocenę semestralną (roczną) wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego 

semestru (roku). 

Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią ocen cząstkowych. 

Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO oraz 

rozporządzeniem MENiS. 

 

 



VII .Informacja zwrotna 

1. Nauczyciel – uczeń: 

a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

b) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

c) motywuje do dalszej pracy. 

2. Nauczyciel – rodzice: 

a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 

c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, 

d) dostarcza informacji o uzdolnieniach, 

e) daje wskazówki do pracy z uczniami. 

3. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor: 

a) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia, 

b) nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających 

jego zdaniem interwencji. 

 VIII. Ewaluacja przedmiotowych zasad oceniania 

PZO podlegają ocenie na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu 

edukacyjnego. 

 

Zasady oceniania z muzyki zostały sporządzone przez nauczyciela przedmiotu  Annę 

Orczykowską w  sierpniu 2009 roku. po zmianach dokonanych w sierpniu 2017 roku, oraz 

zatwierdzeniu przez dyrektora, do realizacji na rok szkolny 2017 / 2018 w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Trylu. 
 

                                                                           Anna Orczykowska 

                                                                          Nauczyciel muzyki 

 

 


