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Dokumenty określające PSO: 

 1.Statut szkoły  

 2.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  

 3. Podstawa programowa (Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 

2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ... Dz. U. 2017 r. poz.356)  

4. Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej autorstwa 

Moniki Gromek i Grażyny Kilbach w oparciu o podręczniki z cyklu „Lekcja muzyki" (Nowa 

Era, nr ewid. MEN 852/1/2017, MEN 852/2/2018 oraz 852/3/2019).  

 

 

 

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA  

 

 

1. Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela (posiada 

odrobione zadanie domowe, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz inne, własne 

przybory potrzebne do pracy na lekcji). 

2. Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie bez ponoszenia 

konsekwencji. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć np. brak zeszytu, książki nie zwalnia go z 

pracy na lekcji.  

3. Klasówki i testy są zapowiadane i obowiązkowe. W przypadku nieobecności na sprawdzianie 

(lub innej pracy pisemnej) uczeń musi zaliczyć materiał w terminie ustalonym z nauczycielem 

po powrocie do szkoły. Termin i forma zaliczenia ustalany jest na pierwszej lekcji po absencji. 

Jeżeli uczeń nie zaliczy materiału w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Ocena, z której uczeń jest niezadowolony (niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna) może 

zostać poprawiona w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić 

teoretyczne wiadomości z zajęć muzyki i odrobić zadaną pracę domową. 

6. Uczeń zalicza na ocenę piosenkę w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku 

nieobecności ucznia na zajęciach zasady zaliczenia są takie same jak w przypadku prac 

pisemnych. 



7. Aktywność oceniana jest za pomocą ocen cząstkowych oraz + i -. Trzy plusy to ocena bardzo 

dobra. Za brak pracy na lekcji, odmówienie wykonania poleceń nauczyciela uczeń może 

otrzymać „-”. Trzy minusy to ocena niedostateczna. 

9.O ocenę celującą na koniec półrocza lub roku może ubiegać się uczeń, który aktywnie 

uczestniczy w uroczystościach szkolnych, reprezentuje szkołę w koncertach środowiskowych i 

w konkursach muzycznych, oraz spełnia warunki PZO na ocenę bardzo dobrą. 

10. Przeliczanie punktów na ocenę  z kartkówek i testów określa WZO  

11. Ocena śródroczna wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia i nie jest to średnia 

arytmetyczna, lecz średnią ważona. Ocena roczna jest średnią ocen z pierwszego i drugiego 

półrocza. 

 Wagę ocen z odpowiedzi ustnych, prac klasowych, projektów edukacyjnych –określa WZO, 

piosenki obowiązkowe, udział w uroczystościach szkolnych i konkursach muzycznych–waga 

2, pozostałe oceny ze śpiewu i aktywności na lekcji –waga 1). Oceny okresowe i roczne 

wystawiane są na podstawie średniej ważonej. 

 

 

NA OCENĘ Z MUZYKI WPŁYWA: 

1. Aktywne uczestnictwo w lekcji. 

2. Stosunek do przedmiotu. 

3. Wysiłek ucznia i wyraźnie wykazywana chęć zdobywania wiedzy. 

4. Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. 

5. Znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania 

6. Prowadzenie zeszytu  oraz przygotowanie do lekcji. 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

1. Opanowanie wiedzy z zakresu wybranych tematów. 

2. Umiejętności muzyczne –śpiew, gra na instrumentach. 

3. Aktywność na lekcjach. 

4. Zadania twórcze. 

5. Zadania domowe. 

6. Sprawdziany wiadomości (kartkówki) 

7. Prace pisemne. 

Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w uroczystościach 

szkolnych, imprezach pozaszkolnych i konkursach muzycznych. Przy ocenianiu ucznia ze 

śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje ucznia: jego możliwości słuchowo-



głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz prawidłowa postawa w czasie wykonywania utworu. 

Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują ucznia w ocenie ze śpiewu. 

 

 

KRYTERIA WYMAGAŃ 

 

 Klasa IV 

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien: 

1) zaśpiewać w grupie i indywidualnie poprawnie melodycznie i rytmiczne, z zalecaną 

interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne i piosenki ( w tym obowiązkowo 

hymn państwowy i szkolny), 

2) wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i 

dykcję, 

3) zagrać wybrane utwory na instrumencie ze słuchu bądź w oparciu o zapis nutowy, 

4) wykonać zbiorowo akompaniament do wybranych piosenek, 

5) rozpoznawać nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinii w obrębie oktawy 

razkreślnej, 

6) wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów 

notacji muzycznej, 

7) znać i rozróżniać wartości rytmiczne nut i pauz, 

8) wymienić i rozróżniać instrumenty perkusyjne melodyczne i niemelodyczne, 

9) wymienić i rozróżniać głosy wokalne, 

10) wykazać się podstawową wiedzą na temat twórczości i życia Fryderyka Chopina, 

11) wymienić, scharakteryzować i rozróżniać polskie tańce narodowe, 

12) opowiedzieć treść pozamuzyczną słuchanych utworów ilustracyjnych, 

13) rozpoznawać główne wątki poznanych utworów z literatury muzycznej, 

14) układać rytm do wyliczanek i przysłów, 

15) wyjaśnić co to jest kanon, 

16) ułożyć kompozycję rytmiczną w formie ABA i ronda. 

 

Klasa V  

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:  



1) zaśpiewać z pamięci poprawnie melodycznie, rytmicznie i dykcyjnie, z zalecaną 

interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne i piosenki młodzieżowe ( w tym 

obowiązkowo hymn państwowy, szkolny, Unii Europejskiej), 

2)  wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i 

dykcję, 

3) zagrać na dzwonkach wybrane utwory poznane w ciągu roku posługując się zapisem 

nutowym, 

4) rozpoznawać nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinii w obrębie oktawy 

razkreślnej i dwukreślnej wraz ze znakami chromatycznymi, 

5) wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów 

notacji muzycznej, 

6) wykonać proste ćwiczenia rytmiczne w metrum na 4 i 27. wymienić i rozróżniać 

instrumenty strunowe, 

7) wykazać się podstawową wiedzą na temat twórczości i życia Stanisława Moniuszki, 

8) zdefiniować budowę formalną ronda i wariacji, 

9) ułożyć kompozycję rytmiczną w formie wariacji, 

10) wskazać powtórzenia, podobieństwa i różnice w słuchanych utworach, 

11) opowiedzieć treść pozamuzyczna poznanych utworów programowych i ilustracyjnych, 

12) rozpoznawać główne wątki poznanych utworów z literatury muzycznej. 

 

Klasa VI i VII 

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien: 

1) zaśpiewać poprawnie melodycznie i rytmicznie, z zalecana interpretacją poznane w 

ciągu roku pieśni artystyczne i piosenki młodzieżowe ( w tym obowiązkowo hymn 

państwowy, szkolny, Unii Europejskiej), 

2) zagrać na instrumencie poznane w ciągu roku utwory posługując się zapisem nutowym, 

3) zanalizować zapis nutowy wybranych utworów przeznaczonych do śpiewania i grania 

oraz omówić elementy muzyki, 

4) rozpoznawać nazwy literowe nut i umiejętnie posługiwać się nimi podczas grania na 

instrumencie, 

5) znać określenia dynamiki, tempa i artykulacji, 

6) wymienić i rozróżniać instrumenty dęte drewniane i blaszane, 

7) układać własne kompozycje rytmiczne lub melodyczne, 

8) wyjaśnić pojęcie stylizacji w muzyce artystycznej, 



9) rozpoznawać polskie tańce narodowe w muzyce artystycznej, 

10) wymienić i zdefiniować poznane formy muzyczne ( rondo, wariacje, kanon), 

11) wyjaśnić budowę okresową utworu, 

12) wyjaśnić pojęcia muzyczne związane z operą i baletem,  

13) podać nazwiska wybitnych kompozytorów i wymienić kilka ich kompozycji, 

14) rozróżniać główne wątki poznanych utworów z literatury muzycznej, 

15) wykazać się podstawowymi wiadomościami na temat polskiej muzyki od 

średniowiecza, renesansu, baroku aż do muzyki współczesnej. 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

Celujący                

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który: 

• Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza 

program nauczania przedmiotu w danej klasie. 

• Samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne 

uzdolnienia artystyczne 

• Szczególnie aktywnie bierze udział w muzycznych 

konkursach szkolnych i międzyszkolnych, 

olimpiadach artystycznych, programach 

artystycznych prezentowanych w szkole i 

środowisku 

 

Bardzo dobry  

                                Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 

• Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania 

dla danej klasy 

• Umiejętnie wykorzystuje posiadana wiedzę w ćwiczeniach praktycznych 

• Wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć pozalekcyjnych 

 

Dobry                     Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: 



• Nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania dla danej 

klasy 

• Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych 

• Bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych 

Dostateczny           Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który: 

• Częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania w danej klasie 

• Potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu i gry, tworzenia i percepcji 

przy pomocy nauczyciela 

• Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem 

Dopuszczający      Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który: 

• Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one 

możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji 

• Nie potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach aktywności 

• Niechętnie uczestniczy w zajęciach  

Niedostateczny      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• Nie opanował jakichkolwiek wiadomości i 

umiejętności zawartych w programie nauczania 

dla danej klasy 

• Posiada lekceważący stosunek do przedmiotu 

• Wykazuje całkowitą bierność na lekcjach 

 

 

 

 

 

 

 


