
PODSTAWY PRAWNE 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH PLASTYKI I MUZYKI 
 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych  

  (Dz. U. z 16 sierpnia 2017, poz. 1534 z późniejszymi zmianami). 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia  

  ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

  (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017r., poz. 356). 

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz.U. poz. 803) 

 

• Statut Szkoły Podstawowej w Łęgajnach im.Jana Pawła II 
 

96% 100% -ocena celująca 

86%-95%-ocena bardzo dobra 

75%-85%-ocena dobra 

50%-74%-ocena dostateczna 

35%-49%-ocena dopuszczająca 

0%-34%-ocena niedostateczna 
 

• Programy nauczania muzyki: 

- Justyna Górska-Guzik „ Muzyka. Program nauczania muzyki kl. 4-7” 

- Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakubczak-Drążek „Program nauczania. Klucz do muzyki. Klasy 4-6 

- Justyna Górska Guzik – „Muzyka. Program nauczania kl. 4-7” 
 

• Programy nauczania plastyki: 

Anita Przybyszewska Pietrasiak – „Plastyka. Program nauczania kl. 4-7” 

- Beata Mikulik – „Program nauczania plastyki w klasach 4-6” 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI W KLASACH IV-VII 

 

Lp. 

 

Komponenty podlegające ocenianiu 

 

 

Szczegółowe wymagania / zasady oceniania 

 

1.  

 

Przygotowanie ucznia do zajęć 

  

 Uczeń przygotowany jest do lekcji muzyki, jeśli posiada podręcznik oraz 

zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały, o których przyniesieniu jest 

informowany przez nauczyciela tydzień wcześniej ustnie i pisemnie  

w dzienniku elektronicznym. 

 Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nauczycielowi 

nieprzygotowanie do lekcji, które może dotyczyć braku książki, zeszytu, pracy 

domowej, opanowanej pamięciowo piosenki czy gry na instrumencie i 

wówczas nauczyciel nie odnotowuje w dzienniku nieprzygotowania, jedynie 

zaznacza je w swoich notatkach. 

 W przypadku kiedy uczeń wykorzystał dwa przysługujące mu 

nieprzygotowania, a na kolejnej lekcji nie posiada książki, zeszytu lub posiada 

je, ale nie ma odrobionej pracy domowej, n-el zaznacza mu w dzienniku „np.”. 

Drugie nieprzygotowanie sankcjonuje wystawieniem oceny niedostatecznej. 

 W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia 

od powrotu do szkoły uzupełnić braki w zeszycie. Jeśli jego nieobecność była 

dłuższa, termin uzupełnienia zaległości uzgadniany jest indywidualnie  

z nauczycielem. 

 

 

2.  

 

Praca na lekcji 

 

 Uczeń oceniany jest na każdej lekcji za jakość swojej pracy, zaangażowanie, 

czynne lub bierne uczestnictwo. Nauczyciel odnotowuje ocenę ucznia  

w tabelach przygotowanych dla każdej z klas. Oceny cząstkowe z kolejnych  

w miesiącu lekcji układają się na wpisaną do dziennika ocenę za pracę 

 i zaangażowanie ucznia na lekcjach muzyki. Uzyskana ocena nie jest średnią  

z uzyskanych ocen, wynika z przewagi ocen tej samej miary, a także 

 z tendencji wzrostu lub spadku ocen. Jeśli oceny za pracę ucznia w trakcie 

kolejnych lekcji są coraz lepsze, uczeń otrzymuje do dziennika ocenę wyższą, 

niż w przypadku, gdy jego oceny z lekcji na lekcję były słabsze. 

 Za dodatkowe, z własnej woli, wykonane zadanie, którym jest gra na  

instrumencie utworu nie opracowywanego w szkole, przygotowanie 

wiadomości na określony temat, prezentacji, które ubogacają percepcję muzyki 



i wiadomości z jej zakresu, uczeń otrzymuje do dziennika ocenę bardzo dobrą 

lub celującą, adekwatną do włożonego wysiłku, złożoności pracy. 

 W przypadku kiedy uczeń nie wykazuje zainteresowania lekcją i dodatkowo 

swoim zachowaniem utrudnia nauczycielowi jej prowadzenie, a kolegom 

uczenie się, oprócz oceny cząstkowej traci punkty za zachowanie, które 

odbierane są mu z puli punktacji w dzienniku. 

 

3. 

 

Umiejętności przedmiotowe 

 

Śpiewanie 

 

 Przy ocenie za śpiew brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje 

ucznia, jego możliwości słuchowo-głosowe, intonacja dźwięku, dykcja, 

zachowanie odpowiedniego dla piosenki rytmu, znajomość tekstu oraz postaw 

podczas wykonywania utworu. 

 Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują ucznia  

w uzyskaniu oceny dobrej i bardzo dobrej. Podstawą oceny jest wówczas 

stopień zaangażowania i wysiłek włożony w wykonanie utworu. 

 Z powodu niedyspozycji głosowych np. mutacji u chłopców, czy 

przewlekłych problemów zdrowotnych uczeń zwolniony zostaje z obowiązku 

wykonania piosenki, a ocenie podlega wtedy staranna recytacja lub rytmizacja 

tekstu. 

   

Gra na instrumentach 

melodycznych – dzwonki 

chromatyczne, flet prosty 

 

 Ocenie podlega prawidłowe wydobycie dźwięku, zgodność przebiegu 

melodii i rytmu z zapisem nutowym, odpowiednia dynamika i ogólny wyraz 

artystyczny. 

 Jeśli uczeń wykazuje trudności w opanowaniu gry na flecie, może zastąpić 

go innym instrumentem melodycznym np. dzwonkami chromatycznymi. 

 W przypadku dużych trudności w grze na instrumentach, wynikających ze 

stwierdzonych deficytów dziecka, ocenie podlega gra na instrumencie 

perkusyjnym do instrumentalnej wersji utworu. 

  Gra na instrumentach 

niemelodycznych – 

instrumenty perkusyjne 

 

 Oceniane jest wydobycie dźwięku, zachowanie odpowiedniego rytmu, 

pomysłowość wykorzystania instrumentu dla ilustracji muzycznej tekstu. 

   

Inne – projektowanie  

i wykonanie instrumentów 

 

 Przy ocenie bierze się pod uwagę staranność wykonania instrumentu, jego 

złożoność, a tym samym wysiłek włożony w uzyskaną konstrukcję, 

pomysłowość zastosowania elementów składowych oraz użyteczność 

instrumentu, sprawdzaną poprzez wydobycie z niego dźwięku. 



 

4. 

 

Poziom opanowania wiadomości z zakresu treści 

przewidzianych w rozkładach materiału dla danych klas 

 

 Kartkówki: Obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, są zapowiadane 

przez nauczyciela na lekcji poprzedzającej lekcję z kartkówką. 

 O ocenie z kartkówki uczeń dowiaduje się na kolejnej lekcji. 

 Sprawdziany: Są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich 

przeprowadzeniem, a informacja o sprawdzianie jest umieszczona w dzienniku 

elektronicznym w tym samym dniu, w którym nauczyciel poinformował 

uczniów o sprawdzianie. 

 W przeciągu dwóch tygodni nauczyciel dokonuje kontroli sprawdzianu 

 i informuje o ocenie ucznia słownie i na skutek wstawienia oceny do 

dziennika. 

 Oceny z kartkówek i sprawdzianów są wystawiane na podstawie liczby 

procentowej zdobytych punktów w odniesieniu do maksymalnej ilości punktów 

za dany sprawdzian, stanowiącej 100%. 

 

OCENA PRZEDZIAŁY % 

celujący od 96% 

bardzo dobry od 86% 

dobry od 75% 

dostateczny od 50% 

dopuszczający od 35% 

niedostateczny poniżej 35% 

 

 Uczeń ma możliwość poprawy oceny z kartkówki na kolejnej lekcji po 

lekcji, na której dowiedział się o ocenie. W przypadku oceny za sprawdzian jest  

zobowiązany do powtórnego napisania sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni  

w czasie i w miejscu uzgodnionym z nauczycielem. 

 Uczeń poprawia tylko raz kartkówkę lub sprawdzian. W dzienniku ocena 

słabsza zastąpiona jest przez wpisanie wyższej lub zostaje pozostawiona ocena 

poprzednia, jeśli uczniowi nie uda się poprawić oceny. 

 



 

5. 

 

Prace domowe 

 

Zadawane są w celu utrwalenia materiału w formie zadań w zeszycie lub na 

kartach pracy. Sprawdzane systematycznie, na bieżąco. 

 

6.  

 

Inne aktywności ucznia – udział i osiągnięcia w konkursach, 

wykonywanie prac projektowych, udział w występach 

scenicznych dla społeczności szkolnej i lokalnej, wykonane 

własnoręcznie pomoce naukowe, plakaty, prezentacje. 

 

 Uczniowie otrzymują w zależności od stopnia złożoności dodatkowej pracy 

oceny bardzo dobre lub celujące. Oceny celujące wieńczą udział ucznia  

w konkursach gminnych, prezentacje na scenie szkolnej i lokalnej. 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

 

1. 

 

CELUJĄCY 

 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze 

osiągnięcia, opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza 

wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. 

Ocenę celującą może również otrzymać uczeń, który opanował materiał i 

umiejętności w stopniu bardzo dobrym oraz reprezentuje szkołę w konkursach 

muzycznych, otrzymuje w nich nagrody lub wyróżnienia, aktywnie 

reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym prezentując umiejętności 

artystyczne. 

 

2.  

 

BARDZO DOBRY 

 

 

 

  

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który aktywnie uczestniczy  

w lekcjach, w pełni opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy  

i umiejętności, zadania wykonuje samodzielnie i bez pomocy nauczyciela,  

z zaangażowaniem muzykuje zespołowo i samodzielnie, dużo pracuje nad 

zdobyciem nowych umiejętności muzycznych.  

 

3.  

 

DOBRY 

 

 

 

  

 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zazwyczaj jest aktywny na lekcjach, 

opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności w 

stopniu wystarczającym, zadania rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela 

(szczególnie jeśli nie ma zdolności muzycznych), chętnie bierze czynny udział 

w zespołowym muzykowaniu, stara się zdobyć nowe umiejętności muzyczne. 

 

4.  

 

DOSTATECZNY 

 

 

 

  

 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rzadko jest aktywny na lekcjach, 

opanował przekazaną przez nauczyciela wiedzę i umiejętności  

w podstawowym zakresie, ma opanowaną podstawę programową, zadania 

wykonuje z pomocą nauczyciela, bez zaangażowania bierze udział  

w zespołowym muzykowaniu, nie angażuje się w zdobywanie umiejętności. 



 

5.  

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 

 

 

  

 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który na lekcjach nie jest aktywny, 

opanował podany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności  

w stopniu niepełnym, zadania wykonuje tylko z pomocą nauczyciela i 

wyłącznie po zachęcie z jego strony, rzadko bierze udział w zespołowym 

muzykowaniu, nie próbuje zdobyć nowych umiejętności muzycznych. 

 

6.  

 

NIEDOSTATECZNY 

 

 

  

 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który w ogóle nie jest aktywny na 

lekcjach, nie opanował minimum zakresu wiedzy i umiejętności, nie bierze 

udziału w zespołowym muzykowaniu, demonstruje wyraźnie lekceważący 

stosunek do przedmiotu. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Wymagania 

                            Ocena                        

 

Śpiew 

 

Gra na instrumentach 

 

Zastosowanie wiadomości 

 

 

 

konieczne  

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczająca 

 

Uczeń:  

- podejmuje próbę śpiewu piosenki  

  w parze, wspomaganej przez    

  nauczyciela,  

- ma problemy ze znajomością  

  tekstu (popełnia liczne błędy),  

- ma problemy z intonacją i dykcją,  

- prezentuje poprawną postawę. 

 

Uczeń:  

- podejmuje próbę gry na instrumencie  

  wybranego fragmentu utworu przy  

  pomocy nauczyciela,  

- podczas gry popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń:  

-rzadko podejmuje próby uczestnictwa  

  w lekcji,  

- bardzo rzadko udziela dobrej  

  odpowiedzi,  

- regularnie myli podstawowe pojęcia  

  muzyczne. 

 

podstawowe 

 

dostateczny 

 

- śpiewa piosenkę w parze przy  

  pomocy nauczyciela,  

- w tekście piosenki popełnia  

  błędy,  

- ma problemy z dykcją 

  i intonacją, 

- zachowuje właściwą postawę . 

 

 
 

 

- przy pomocy nauczyciela gra na  

  instrumencie fragment poznanego  

  utworu posługując się podpisanym  

  zapisem nutowym, 

- podczas gry popełnia błędy. 

 

 

- czasami uczestniczy w lekcji,  

- stara się udzielać właściwych  

  odpowiedzi, 

- często myli podstawowe pojęcia  

  muzyczne. 

 

 

podstawowe 

poszerzone 

 

dobry 

 

- śpiewa piosenkę w parze znając  

  tekst na pamięć i popełniając  

 

- gra na instrument cały utwór  

  w wolnym tempie, zgodnie z zapisem  

 

-uczestniczy w lekcji  

- wykazuje się większą aktywnością  



  nieliczne błędy,  

- dba o dykcję i intonację, 

- zachowuje właściwą postawę.  

  nutowym,  

- podczas gry popełnia nieliczne błędy, 

- posługuje się własnym zapisem  

  nutowym podpisanym literowo. 

- często udziela właściwych  

  odpowiedzi, 

- czasami myli poznane pojęcia  

  muzyczne. 

 

ponadpodstawowe 

 

bardzo dobry 

 

- śpiewa piosenkę indywidualnie 

  z pamięci, 

- zna tekst całej piosenki,  

- stosuje właściwą dykcję  

  i intonację, 

- zachowuje właściwą postawę . 

 

- gra na instrumencie poprawnie cały  

  utwór zgodnie z zapisem nutowym, 

- wykonuje utwór na drugiej jednostce  

  lekcyjnej (ma tydzień lub dwa  

  tygodnie na zaliczenie poznanego  

  utworu).  

 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, 

- bardzo często udziela właściwych  

 odpowiedzi,  

- używa właściwych pojęć  

  muzycznych.  

 

ponadpodstawowe 

 

celujący 

 

- śpiewa piosenkę indywidualnie  

- zna tekst w dodatkowym  

  wymiarze  

- stosuje właściwą dykcję  

  i intonację 

- zachowuje właściwą postawę 

- potrafi pracować całym ciałem  

  podczas śpiewu lub  

  zaakompaniować na dowolnym  

  instrumencie.  

 

- gra bezbłędnie utwór na lekcji, na  

  której go poznał (przed rozpoczęciem  

  wspólnej nauki z nauczycielem)  

- na kolejnych lekcjach gra utwór z  

  pamięci 

- gra samodzielnie zaproponowany  

  przez siebie utwór  

 

-bardzo aktywnie uczestniczy w lekcji  

- zawsze udziela właściwych  

  odpowiedzi posługując się  

  właściwymi pojęciami muzycznymi  

- bierze czynny udział w działaniach  

  muzycznych na rzecz szkoły np.  

  występuje w koncertach i  

  spektaklach, na uroczystościach,  

  w konkursach.  

- rozwija zainteresowania  

  przygotowując dodatkowe materiały  

- reprezentuje szkołę na forum gminy,  

  odnosi sukcesy 

OCENIANIE UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH I SPECJANYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 

1. Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią PP-P oraz zaleceniami w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowuje do ucznia warunki pracy  

    na lekcji – metody, formy i wymagania respektujące dysfunkcje.  

2.W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje, szczególną rolę w ocenianiu ma gwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, wzmacnianie  

   poczucia własnej wartości, motywowanie do pracy i docenianie każdego, choćby małego postępu dziecka, określając go mianem osobistego sukcesu. 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                      Opracowanie: Iwona Sankowska 

 

 


