
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 
 

DLA KLAS 4-6 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

Nauczyciel - Beata Prusik 
 
I Podstawowe wyposażenie ucznia na lekcjach muzyki to: 

1. podręcznik: 
a) dla klasy 4 i 5 Lekcja muzyki M.Gromek, G.Kilbach, wyd. Nowa Era 
b) dla klasy 6 Muzyka wyd. Operon 
2. zeszyt nutowy, ołówek, gumka 
3. zaproponowane instrumenty muzyczne: dzwonki chromatyczne dla klas 5 i 6, 

flety proste dla klas 4 
4. zeszyt 16-kartkowy w kratkę lub w linię do zapisywania notatek, tekstów piosenek 

 
II. Przygotowanie ucznia do zajęć:  

1. przygotowanie podstawowego wyposażenia lekcyjnego 
2. znajomość przerobionych na lekcjach tematów 
3. wykonanie pracy domowej (nauczona piosenka, utwór do grania, praca pisemna, 

ćwiczenie) 
 
III. Obszary oceniania 

1.Wiedza 
a) znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu kultury 

muzycznej 
b) (historia muzyki, polskie tańce narodowe, instrumentoznawstwo, zasady muzyki, 

notacji nutowej) 
  
2.Umiejętności 

a) wykorzystywanie poznanych pojęć i terminów w praktyce(w śpiewaniu, graniu, 
zadaniach pisemnych, 

b) podczas słuchania muzyki i dyskusji na ten temat) 
c) tworzenie wypowiedzi muzycznych - wykonywanie utworów wokalnych i 

instrumentalnych, solo i w zespołach 
d) improwizowanie ruchowe, instrumentalne, głosowe 
e) analiza i interpretacja tekstów kultury 

  
3.Postawa-stosunek do przedmiotu 

a) sumienność w wykonywaniu poleceń 
b) zdyscyplinowanie w trakcie lekcji 
c) przygotowanie do zajęć 
d) poprawne i estetyczne prowadzenie zeszytów przedmiotowych 
e) aktywność i kreatywność na lekcjach 
f) wysiłek w przezwyciężaniu własnych trudności 
g) podejmowanie dodatkowych zadań poszerzających zakres wiedzy 

 
IV. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności 
 

Ocenie podlegają następujące formy aktywności 
1. Wypowiedz ustna- umiejętność dyskusji 
2. Ćwiczenia z zakresu realizowanego materiału(znajomość tekstu muzycznego, 

literackiego, realizacja zapisu nutowego, materiału dźwiękowego, umiejętność gry i 
śpiewu w zespole, realizacja poleceń nauczyciela) 

3. Śpiew solo i w grupie 
4. Realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych i melodycznych. 



5. Gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, wykonanie akompaniamentu 
rytmicznego lub odpowiedniej partii melodycznej 

6. Kartkówki jako forma odpowiedzi. 
7. Test wiedzy, test słuchowy, praca kontrolna. 
8. Prace domowe związane z tematem lekcyjnym oraz samodzielne lub zespołowe 

prezentacje, projekty i referaty. 
9. Udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych(chór)wymagających dużego 

zaangażowania muzycznego i obecności na wszystkich uroczystościach szkolnych. 
10. Szczególne osiągnięcia na forum klasy i szkoły(konkursy, koncerty). 
11. Zeszyt przedmiotowy(poprawność treści, systematyczność prowadzenia, czytelność, 

estetyka, staranność). 
  
Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów w nauce, 
wglądu we wszystkie sprawdziany wraz ze wskazaniem kierunków poprawy. 
Dokumentowanie oceniania odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym na 
bieżąco. Na prośbę ucznia oceny mogą być zanotowane w zeszycie przedmiotowym. 
 
V. Zasady oceniania 

  
1. Ocenianie bieżące ma charakter cyfrowy 1-6, z dodawaniem znaków "+"i "-". 
2. Pomocniczą formą oceny są plusy(+) i minusy(-) jako oddzielne znaki, odnoszące się 

do przygotowania do lekcji lub nieprzygotowania oraz nagradzające aktywność lub 
brak pracy na lekcji. Trzy plusy równoznaczne są z oceną bardzo dobrą (5), trzy 
minusy z oceną niedostateczną (1). Plusy i minusy rozliczane są po ich 
zbilansowaniu pod koniec półrocza. Plusy i minusy mogą być pomocne w 
podwyższeniu lub obniżeniu oceny śródrocznej i rocznej. 

3. Inne symbole stosowane w dzienniku to: 
np-nieprzygotowanie, również brak instrumentu, podręcznika 
nb-nieobecność 
bp-brak pracy domowej 
z-brak zeszytu 

4. Pisemne prace kontrolne (testy, kartkówki, sprawdziany) ocenia się punktowo. Skala 
punktowa dostosowana jest do konkretnej pracy i podana uczniom do wiadomości. 
Ocena cel.(6)   95%-100% 
Ocena bdb(5)   85%-94% 
Ocena db(4)   65%-84% 
Ocena dst(3)   50%-64% 
Ocena dop(2)   49%-33% 
Ocena ndst(1)   poniżej 33% 

 
5. Wszystkie sprawdziany obejmujące więcej niż materiał z trzech ostatnich lekcji, testy i 

prace semestralne są zapowiadane na dwa tygodnie przed terminem realizacji. 
Kartkówki czyli krótkie formy sprawdzania umiejętności, obejmujące zakres trzech 
ostatnich lekcji mogą nie być zapowiedziane. 

6. W każdym półroczu uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania, przed rozpoczęciem 
lekcji tj, przed sprawdzeniem listy obecności - (nie dotyczy to zapowiadanych 
wcześniej sprawdzianów). Każde następne nieprzygotowanie będzie skutkowało 
oceną niedostateczną. 

7. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie zwalnia go z 
zanotowania nieprzygotowania do zajęć (z wyjątkiem sprawdzianów 
zapowiedzianych podczas obecności ucznia na lekcji i obejmujących jednostki 
tematyczne, na których był obecny). Ucznia nie zwalnia się z czynnego udziału w 
lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną. 

8. Wszystkie formy pracy lekcyjnej i zadania domowe są obowiązkowe. 



9. Prace mało czytelne, w wysokim stopniu nieestetyczne, wykonane nieprawidłowo 
muszą być poprawione. 

10. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, a uczeń nie poprawi pracy, będzie miał 
obniżoną ocenę za pracę do oceny niedostatecznej włącznie. 

11. Ocenie śródrocznej i rocznej podlega praca ucznia w w przeciągu całego półrocza. 
Uczeń powinien mieć wystawione co najmniej trzy oceny cząstkowe w półroczu. 

12. Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie. Przy ustalaniu ocen śródrocznych i 
rocznych z muzyki w szczególności bierze się pod uwagę postawę ucznia, jego 
wysiłek i pracę, poziom opanowanej wiedzy, umiejętności i sprawność wykorzystania 
tego w praktyce oraz szczególną aktywność muzyczną. 

13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany z przedmiotu. 
a. Uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonanie prac 

nadobowiązkowych, o ile związane są z realizowanym programem nauczania. Uczeń 
może otrzymać dodatkowe oceny cząstkowe za systematyczne i aktywne 
uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach pozalekcyjnej aktywności muzycznej jak: 

b. chór szkolny 
c. gra na instrumentach 
d. przygotowywanie prezentacji, audycji muzycznej na forum m klasy i szkoły 
e. udział w szkolnych wydarzeniach artystycznych 
f. udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych 
g. przygotowywanie lub pomoc w przygotowaniu szkolnych konkursów muzycznych 
h. uczestnictwo w tworzeniu gazetki przedmiotowej, okolicznościowej wystawy 
i. wykonywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem 

dodatkowych źródeł informacji 
j. napisanie recenzji imprezy artystycznej 
k. reprezentowanie szkoły na zewnętrznych konkursach, przeglądach, warsztatach 

muzycznych, 
l. udział w wydarzeniach artystycznych takich jak koncerty, przedstawienia muzyczne, 

tematycznie związane z programem nauczania. 
 

VI. Uzupełnianie zaległości 
 

Zaległości spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością w szkole powinny być 
uzupełnione w ciągu tygodnia od powrotu ucznia o szkoły,(dotyczy to uzupełnienie zeszytu, 
opracowania zaległych notatek, prac domowych, przygotowanie się do zaległego 
sprawdzianu). 
W indywidualnych przypadkach czas uzupełnienia zaległości może być wydłużony. 
W razie dużej absencji uczeń może od nauczyciela otrzymywać dodatkowe prace 
podlegające ocenie. 
 
VII. Wymagania edukacyjne 

  
O c e n ę c e l u j ą c ą otrzymuje uczeń, który: 
  

1. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania 
2. spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 
3. na zajęciach wykazuje się znaczącą nadwyżką wiedzy i umiejętności 
4. przygotowując się do zajęć potrafi korzystać z dodatkowych źródeł 
5. zdobywa wyróżnienia na konkursach szkolnych i poza szkolnych 
6. uczestniczy w uroczystościach szkolnych śpiewając w chórze i grając na 

instrumentach 
 
 

O c e n ę  b a r d z o  d o b r ą otrzymuje uczeń, który: 
  



1. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania, 
swobodnie operuje terminami muzycznymi, 

2. potrafi je zastosować w praktyce 
3. potrafi bezbłędnie i z właściwą interpretacją odtworzyć solo i w zespole pieśni objęte 

programem, z uwzględnieniem pieśni uczonych na pamięć 
4. potrafi bezbłędnie zagrać na dzwonkach chromatycznych lub flecie melodie podane 

w podręczniku lub przez nauczyciela 
5. potrafi na instrumencie perkusyjnym wykonać akompaniamenty do śpiewanych 

piosenek lub zabaw improwizowanych 
6. w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę z zakresu kultury muzycznej 
7. rozpoznaje aparat wykonawczy w słuchanych utworach, potrafi opisać instrumenty 
8. rozpoznaje cechy polskiego folkloru muzycznego, tańce i pieśni narodowe, 

patriotyczne 
9. samodzielnie i systematycznie odrabia prace domowe i ćwiczenia klasowe 
10. dba o estetykę zeszytu przedmiotowego 
11. aktywnie uczestniczy na lekcjach 

 
 

O c e n ę  d o b r ą otrzymuje uczeń, który: 
  

1. potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela i poprawnie pod względem muzycznym 
zaśpiewać solo i w zespole poznane piosenki i pieśni 

2. potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonać na flecie prostym lub dzwonkach 
chromatycznych podane melodie 

3. potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonać akompaniament na 
instrumentach perkusyjnych do piosenek śpiewanych przez klasę 

4. w stopniu dobrym opanował materiał dotyczący historii muzyki, zasad muzyki, 
literatury muzycznej, kompozytorów 

5. rozpoznaje brzmienie i wygląd charakterystycznych instrumentów orkiestrowych 
6. rozpoznaje folklor muzyczny, tańce narodowe, pieśni patriotyczne 
7. poprawnie odrabia prace domowe 
8. poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy 
9. na ogół aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 

  
  
O c e n ę  d o s t a t e c z n ą otrzymuje uczeń który: 
  

1. potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka piosenek na niższym poziomie 
trudności 

2. potrafi przy pomocy nauczyciela zagrać na wybranym instrumencie krótką melodię o 
niższym poziome trudności 

3. potrafi przy pomocy nauczyciela zagrać prosty akompaniament rytmiczny na 
instrumencie perkusyjnym 

4. opanował podstawowe wiadomości z zakresu literatury muzycznej, zasad muzyki i 
historii kultury 

5. rozpoznaje niektóre instrumenty orkiestrowe 
6. rozpoznaje niektóre tańce narodowe i pieśni patriotyczne 
7. zadania o średnim stopniu trudności wykonuje zawsze z pomocą nauczyciela 
8. nie zawsze potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce 
9. niesystematyczne odrabia prace domowe 

  
  
O c e n ę d o p u s z c z a j ą c ą otrzymuje uczeń, który: 
  

1. potrafi zaśpiewać minimum jedną z poznanych w semestrze piosenek i pieśni 



2. potrafi wyklaskać proste schematy rytmiczne oraz wykonać prosty akompaniament 
przy pomocy nauczyciela na instrumencie perkusyjnym 

3. zna nazwiska kilku wybitnych kompozytorów 
4. przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia i zadania na 

lekcjach 
5. posiada zeszyt przedmiotowy 
6. wykazuje chęć do nauki pomimo trudności 

  
  
O c e n ę n i e d o s t a t e c z n ą otrzymuje uczeń, który: 
  

1. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem 
nauczania 

2. nie wykonuje zadań domowych 
3. nie przejawia chęci uzupełniania braków edukacyjnych 
4. nie jest zainteresowany poprawą ocen niedostatecznych 
5. systematycznej przejawia negatywny stosunek do przedmiotu 

 
VIII. Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 
Wspomaganie dostosowuje się indywidualnie na podstawie opinii wydanej przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną 
 
Dopuszcza się m. innymi: 
 

1. wydłużony czas odpowiedzi, 
2. problemy z rozpoznawaniem kształtów, różnicowaniem zjawisk dźwiękowych, 
3. problemy manualne, 
4. problemy z koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową, 
5. inne specyficzne trudności dla przedmiotu muzyki 

 
Wsparcie polega m. innymi na: 
 

1. wydłużeniu czasu pracy przeznaczonego na ćwiczenia, 
2. wydłużeniu czasu pisania prac kontrolnych, 
3. odpytywaniu oraz wykonywaniu ćwiczeń poza forum klasy, 
4. powtarzaniu poleceń i upewnieniu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane, 
5. pomocy w selekcjonowaniu wiadomości, 
6. mobilizowaniu i wzmacnianiu pozytywnym ucznia. 

 


