
PRZEDMIOTOWY   SYSTEM  OCENIANIA Z MUZYKI 

Muzyka jest przedmiotem artystycznym, w którym o umiejętnościach decydują co prawda 
uzdolnienia, jednak same zdolności muzyczne nie mogą stanowić podstawy do oceny ucznia. 

Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, przy ocenie osiągnięć bierze się pod 
uwagę aktywność ucznia, zaangażowanie i wysiłek wkładany we własny rozwój muzyczny. 
Szczególnie nagradzane są indywidualne zainteresowania ucznia i gra na instrumentach , praca w 
zespole artystycznym, udział w koncertach, przedstawieniach operowych, słuchanie audycji 
radiowych lub telewizyjnych poświęconych muzyce. 

Uczeń mniej uzdolniony muzycznie może uzyskać wyższą ocenę wykonując dodatkowe, wybrane 
przez siebie prace(uzgodnione z nauczycielem). 

 

1.Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na 
początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

3.Oceniane formy aktywności: 

    a) śpiew, 

    b) gra na instrumentach, 

    c) słuchanie muzyki, 

    d) tworzenie muzyki, 

    e) przyswajanie wiadomości dotyczących muzyki. 

4. Na ocenę z muzyki wpływa: 

    a) aktywne uczestnictwo w lekcji, 

    b) stosunek do przedmiotu, 

    c) wysiłek ucznia i wyraźnie wykazywana chęć do zdobywania wiedzy, 

    d) umiejętność wykorzystana z wiedzy w praktyce, 

    e) znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania, 

    f) prowadzenie zeszytu nutowego, ćwiczeń oraz przygotowanie do lekcji. 

5. Ocenie z muzyki podlegają: 

    a) odpowiedzi ustne z zakresu znajomości zasad  muzyki i historii muzyki, 



    b) umiejętności muzyczne, 

    c) aktywność na lekcjach, 

    d)zadania twórcze, 

    e) zeszyt przedmiotowy , 

    f) sprawdziany wiadomości(kartkówki- czas 10-15min. 

    g) prace pisemne 

6. Przy ocenianiu ze śpiewu, brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje ucznia: jego 
możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz postawa podczas wykonywania 
utworu wokalnego. 

7. Brak słuchu muzycznego, poczucia rytmu nie dyskwalifikuje ucznia w ocenie śpiewu. 

8. Z powodu nieobecności, uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości( uzupełniając zapis treści 
lekcji) do tygodnia czasu od momentu pojawienia się w szkole. 

 9.Umowy i uzgodnienia: 

    - uczeń, który był nieobecny na lekcjach dłużej niż tydzień może być nieprzygotowany  do 
lekcji, 

    - uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze 
zrozumieniem treści, może zgłosić się do nauczyciela, 

    - w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji bez 
podania powodu. Zgłoszenia braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w 
czasie jej trwania. Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający 
nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie 
oceniana. Prawo to nie dotyczy kartkówek wcześniej zapowiadanych. 

    - za zgłoszony przed lekcja brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minus, uzyskanie 
trzykrotnego znaku minus jest równoważne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

    - duża aktywność ucznia podczas zajęć lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną  lub 
znakiem plus, trzykrotne uzyskanie znaku plus powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej, 

    - za brak zeszytu, fletu uczeń otrzymuje minus, trzy minusy powodują wpisanie oceny 
niedostatecznej, 

    - każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc 
udział w konkursach, uroczystościach szkolnych i środowiskowych, a także uczestnicząc w  
zajęciach chóru szkolnego, przygotowując referat na określony przez nauczyciela temat ,    

     - rodzice i uczniowie maja obowiązek zgłosić nauczycielowi wszelki przeciwwskazania do 



czynnego udziału w lekcjach muzyki. 

10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia 

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego 
stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
programowym, potwierdzone orzeczeniem lub opinią PPP albo opinią lekarza specjalisty. 

Poniższe ustalenia dotyczą uczniów, którzy posiadają stosowne orzeczenia z PPP. 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją, dysortografią oraz 
dysgrafią w zakresie przedmiotu muzyka: 

• dysortografia 

- błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę z muzyki, 

- prace pisemne są oceniane tylko pod kątem merytorycznym. 

• dysgrafia 

- nie podlega ocenie układ graficzny rozwiązania zadania, 

- ocenie nie będzie podlegać staranność: pisma, rysunku itp., 

- prace domowe lub inne pisemne prace zlecone przez nauczyciela uczeń będzie mógł 
wykonywać na komputerze, 

- jeśli pismo jest trudne do odczytania, można pracę pisemną zamienić na wypowiedź ustną, 

- ograniczanie tekstów do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, jeśli to możliwe 
przygotowanie gotowych notatek do wklejenia, 

• dysleksja 

- uczniowie maja prawo do wydłużonego czasu pracy tj. pisania sprawdzianów, kartkówek , 
testów, odpowiedzi ustnych, 

- błędy typowe dla dyslektyków nie obniżają wartości pracy ucznia, 

- kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, 
szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo, czytania, słabe rozumienie jednorazowo 
przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału), 

- pisemne sprawdziany ograniczać się będą do sprawdzanych wiadomości (stosowanie testów 
wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami), 

- ograniczanie tekstów do czytania na lekcji 

Ponadto dla każdej grupy zaleca się: 



- zwiększenie czasu na odpowiedzi ustne i pisemne oraz powtarzanie pytań w trakcie 
sprawdzianów, kartkówek, testów, odpowiedzi ustnych, 

- podczas oceniania uwzględniony zostanie stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek, 
przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp. 

11. Kryteria oceniania na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 
nauczania;  
- zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;  
- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty;  
- wybija się wiedzą, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych (koncertuje, jest 
uczestnikiem chóru, zespołu muzycznego itp.), 
 - reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga w nich sukcesy,  
- bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej, 
- potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, 
dzwonkach, ; 
- umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł;  
-opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 
przedmiotów;  
-potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 
- zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadania dla chętnych uczniów; 
- jest  słuchaczem koncertów muzycznych.  
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 
nauczania;  
- korzysta z różnych źródeł informacji; 
- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;  
- potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach; 
- umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika; 
- zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny muzyki;  
- wykonuje prace dla chętnych uczniów; 
- rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej;  
- zna i rozpoznaje różne rodzaje muzyki; 
- posiada informacje na temat podstawowych instrumentów. form muzycznych i elementów 
muzyki, 
- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.  
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  
-opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 
nauczania; 
- korzysta z różnych źródeł informacji; 
-  potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach; 
- potrafi  zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z 



akompaniamentem; 
- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;  
- często wykonuje prace domowe dla chętnych uczniów; 
- zna wybrane utwory z literatury obowiązkowej; 
- opanował podstawową wiedzę z historii muzyki; 
- rozpoznaje niektóre instrumenty, formy muzyczne; 
- potrafi wykonac proste ćwiczenia praktyczne.  
 Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  
-opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 
programie nauczania;  
- wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;  praktyczne; 
- zna wybrane pojęcia z dziedziny muzyki; 
- rozpoznaje wybrane instrumenty muzyczne; 
- w niewielkim stopniu opanował wiadomości o muzyce i wybitnych kompozytorach; 
- potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach; 
- śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku;  
 Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  
-w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 
programie nauczania;  
- wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela; 
-  potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w 
podręczniku; 
-  śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika;  
-  wykonuje  proste ćwiczenia; 
 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  
-nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania 
(co uniemożliwia dalsze kształcenie); 
- nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela; 
- nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;  
- odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;  
- jest pasywny, nie uważa na lekcjach;  
- nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny. Uwaga! 
Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku predyspozycji lub uzdolnień ucznia. Należy ją 
traktować wyłącznie jako reakcję na postawę ucznia wyrażającego niechęć do przedmiotu i do 
pracy na lekcjach oraz wykazującego brak zaangażowania mimo szeregu prób aktywizacji 
podejmowanych przez nauczyciela.  
 

 


