
Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki 

 

Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.  

1. Na zajęciach z muzyki bierze się przede wszystkim pod uwagę postawę, 

zaangażowanie i wysiłek ucznia. 

2. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej 

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. Uczniowie nieobecni na 

sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu na najbliższej lekcji lub w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w ciągu jednego 

semestru. 

4. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej. Ocenę poprawiamy 

w przeciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. 

5. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej 

lub występy artystyczne. 

6. Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu w pięciolinię, który podlega ocenie 

cząstkowej, fletu prostego oraz przyborów do pisania i malowania. 

7. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków 

wiedzy oraz zaległości w zeszycie. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz 

z repertuaru dodatkowego, 

• prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz 

z repertuaru dodatkowego, 

• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór, 

• potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego, 

• posiada wiedzę i umiejętności określające poziom wymagań na ocenę bardzo 

dobrą, 

• bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru, 

• jest bardzo aktywny muzycznie, 

• wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament 

perkusyjny do piosenki. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania, 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania, 



• umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych, 

• potrafi rytmizować teksty, 

• rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe, 

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz 

akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym, 

• wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, 

• rytmizuje łatwe teksty, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają, 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki 

przewidziane w programie nauczania, 

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach 

instrumencie melodycznym nie-które melodie przewidziane w programie nauczania, 

• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych, 

• zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne, 

• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 

przewidzianych w programie nauczania, 

• niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę 

i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 

• niechętnie podejmuje działania muzyczne, 

• myli terminy i pojęcia muzyczne, 

• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 

• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela. 

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo 

usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo 

duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości 

i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie 

chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi 

również zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ucznia. 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZDALNEGO NAUCZANIA Z MUZYKI 

 

1. Zadania są umieszczane w dzienniku elektronicznym w zakładce „Zadanie domowe” 

2. Zostaje określony temat oraz zakres materiału 

3. Termin odsyłania prac to jeden tydzień. Po tym czasie pojawia się kropka. Po kolejnym 

tygodniu kropka zmienia się na jedynkę. 

4. Zadania podlegające ocenie są oznaczone. 

5. Wykonane zadania są przesyłane przez nauczycieli/uczniów na pocztę służbową 

nauczyciela, w tytule podajemy imię i nazwisko ucznia i klasę. 

6. Rodzice i uczniowie kontaktują się z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego 

i poczty służbowej nauczyciela. 

7. Uczeń w trakcie trwania zdalnego nauczania jest systematycznie oceniany poprzez wpis 

w dzienniku elektronicznym. 

8. Ocena jest jawna dla ucznia i rodziców. 

9. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną biorąc pod uwagę oceny wcześniejsze 

uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące.  

 

Na ocenę celującą uczeń: 

• bezbłędnie wykonuje zadania i wysyła je w terminie. 

• wykonuje zadania dodatkowe, wykazując się pomysłowością i przedstawia dodatkowe 

treści, wiadomości i umiejętności. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

• wykonuje zadania i wysyła je w terminie. 

Na ocenę dobrą uczeń: 

• popełnia małe błędy, nie wszystkie elementy zadania wykonuje. 

• zadania wysyła w terminie. 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

• popełnia znaczne błędy w zadaniach, 

• wykonuje tylko połowę zadania lub zadań. 

• zadania wysyła w terminie. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

• podejmuje się zadania ale go nie kończy, 

• wykonuje tylko niewielką część zadania. 

 



Na ocenę niedostateczną uczeń: 

• nie podejmuje się wykonania zadania. 

• zadania nie wysyła w terminie. 

 
 


