
Przedmiotowe Zasady Oceniania oraz Wymagania  Edukacyjne z Przedmiotu 

Muzyka dla klas 4-7 Rok Szkolny 2019- 2020 

 

Nauczycielka  muzyki: Anna Bułakowska 

 

I. ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTU MUZYKA 

 Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów będzie brał pod uwagę: 

 indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań 

muzycznych, 

 postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań muzycznych,  

 uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności (śpiew, gra 

na instrumentach, ruch przy muzyce, percepcja muzyki), wiadomości teoretycznych 

(historia muzyki, zasady muzyki), 

 postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 

 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w życie 

artystyczne szkoły i środowiska, 

 uczestnictwo ucznia w zajęciach, 
 umiejętność formułowania przez niego problemów, wyciągania wniosków, 

 poszukiwanie własnych rozwiązań, obronę własnego poglądu 

 

II. OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI:  

1. Śpiew 

2. Gra na instrumentach 

3. Słuchanie muzyki 

4. Tworzenie muzyki 

5. Przyswajanie wiadomości dotyczących muzyki. 

 

 

III. OCENIE PODLEGAJĄ: 

  

1. Opanowanie wiedzy z zakresu wybranych tematów. 

2. Umiejętności muzyczne: 
 śpiew-  śpiewanie z akompaniamentem poznanych piosenek i pieśni prawidłowo pod względem 

rytmicznym i melodycznym (z całego roku szkolnego) 



 gra na instrumentach-  granie wyuczonych w danej klasie utworów i akompaniamentów, 
schematów rytmicznych 

 

Uwaga: 

Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka: jego 

możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz prawidłowa postawa w czasie 

wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego, czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują dziecka 

w ocenie ze śpiewu. 

3. Aktywność na lekcjach. 

4. Zadania twórcze. 

5. Zadania domowe. 

6. Sprawdziany wiadomości - (kartkówki – czas 10 do 15 min.)- poznane gatunki muzyki, epoki, 

kompozytorzy, przewidziane w programie nauczania poszczególnych klas; sprawdzanie 

wiadomości z notacji nutowej, oznaczeń tempa, dynamiki, artykulacji, dynamiki i poznanych 

form muzycznych. 

7. Prowadzenie zeszytu. 

8. Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie śpiewający w chórze szkolnym, biorący aktywny 

udział w uroczystościach, apelach szkolnych oraz muzycznych konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 

 

IV.WARUNKI UZYSKANIA OCENY 

 

Ocena celująca: 

- uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności wykraczające poza 

wymagania ponadpodstawowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

- wyróżnia się aktywnością na lekcji w śpiewie indywidualnym i zespołowym, 

- biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na forum 

klasy i szkoły, 

- aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły, 

- wzorowo prowadzi zeszyt do muzyki, 

- jest zawsze przygotowany do zajęć, wykazuje chęci i jest zaangażowany. 

 

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań 

ponadpodstawowych, 

- bezbłędnie śpiewa solo poznane na lekcjach piosenki, zna na pamięć teksty piosenek 

obowiązkowych, 



- wykazuje aktywną postawę na zajęciach, 

- wyróżniająco wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

- zna i potrafi posługiwać się poznaną terminologią muzyczną, 

- posiada wiedzę o życiu i twórczości poznanych na lekcjach kompozytorów, potrafi 

wymienić i rozpoznaje utwory muzyczne, 

-rozróżnia i grupuje instrumenty muzyczne, rozpoznaje ich brzmienie, 

- chętnie bierze udział w ćwiczeniach twórczych 

- starannie prowadzi zeszyt 

 

 

 

Ocena dobra: 

- uczeń w dużym stopniu opanował zakres programowy wiedzy 

i umiejętności 

-dobrze posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi, 

- śpiewa i zna tekst pieśni obowiązkowych, 

- rozróżnia i grupuje poznane instrumenty muzyczne, 

- zna i umie zdefiniować poznane na lekcjach terminy muzyczne, 

-wykazuje podstawową wiedzę o poznanych kompozytorach, 

- uczestniczy bez zastrzeżeń w śpiewie zespołowym klasy, 

- prowadzenie zeszytu nie budzi zastrzeżeń. 

 

Ocena dostateczna: 

- uczeń opanował wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym, 

- zna podstawowe terminy muzyczne, 

- potrafi wymienić poznanych kompozytorów, 

- rozróżnia i grupuje poznane instrumenty muzyczne, 

- udział ucznia w śpiewie zespołowym budzi zastrzeżenia, 

- nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 

- sposób prowadzenia zeszytu wykazuje niesystematyczność i braki. 

 



Ocena dopuszczająca: 

- uczeń ma duże braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie 

wymagań podstawowych, 

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 

- niechętnie uczestniczy w śpiewie zespołowym, 

- nie potrafi i nie przejawia chęci w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi 

na lekcji, 

- posiada poważne braki w prowadzeniu zeszytu. 

 

 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował wiedzy i nie nabył umiejętności muzycznych na poziomie wymagań 

podstawowych, 

- nie śpiewa, 

- nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

- często jest nieobecny na lekcjach 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci 

do przedmiotu oraz pracy na lekcji . 

 

 


