
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - 
MUZYKA

1. Cele priorytetowe w nauczaniu muzyki:
a) Ogólne:
♪ Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań 

muzycznych,
♪ wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności 

muzyczne, a także wiedzę z tego zakresu,
♪ umożliwienie uczniom przeżycia różnych 

doświadczeń muzycznych,
♪ kształtowanie kultury muzycznej,
♪ umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki,

prowadzącego do przeżyć estetycznych,
♪ ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki,
♪ ukazanie różnych funkcji sztuki – estetycznej, 

poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno-
terapeutycznej.

b) Wychowawcze:
Wychowanie ucznia na lekcjach muzyki powinno 
odbywać się poprzez kształtowanie następujących 
zachowań:

♪ czynne uczestniczenie w zajęciach,
♪ wykazywanie aktywnej postawy podczas lekcji,
♪ samodzielne i grupowe wykonywanie zadań,
♪ samodzielne podejmowanie działań,
♪ mobilizowanie kolegów do aktywności na 

lekcjach.

2. Kontrakt z uczniami: 
♪ Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami 

sprawiedliwości,
♪ ocenie podlegają wszystkie formy aktywności 

ucznia na zajęciach,
♪ obowiązkowe są kartkówki i odpowiedzi ustne,
♪  nie ocenia się ucznia na najbliższych zajęciach po

dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w 
szkole,

♪ uczniowie nieobecni na kartkówkach zaliczają je 
w możliwie najkrótszym terminie,

♪ uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć lub nie 
uzyskał minimalnej liczby ocen może nie być 
klasyfikowany z przedmiotu ,

♪ uczniowie mają prawo do dodatkowych ocen za 
wykonanie pracy nadobowiązkowej.

3. Standardy wymagań:
♪ Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji 

i aktywnie w niej uczestniczyć ,
♪ uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji 

pomoce takie jak: podręcznik oraz zeszyt 
w pięciolinię,

♪ uczeń powinien: być przygotowany do zajęć 
i mieć odrobioną pracę domową,

♪ w razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany
jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz 
zaległości w zeszycie przedmiotowym,

♪ uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć 
dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie winno 
być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak
ono dotyczyć zapowiedzianej wcześniej 
kartkówki,

♪ każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje znakiem
minus. Trzy minusy to ocena niedostateczna,

♪ uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli 
uzupełni braki, które tę ocenę spowodowały.

4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
ucznia: 

♪ Śpiew,
♪  kartkówki,
♪ odpowiedź ustna,
♪ prace domowe,
♪ zadania manualne tworzone w trakcie zajęć,
♪ aktywność,
♪ w czasie nauczania zdalnego istotny wpływ na 

ocenę ma terminowość oddawania zadanych prac.

5. Kryteria ocen:
Podstawowy wpływ na oceny cząstkowe jak i ocenę 
semestralną będzie mieć:
♪ wysiłek ucznia wkładany w osiągnięcie 

zaplanowanych celów nie zaś indywidualne 
predyspozycje,

♪ wykazywanie pozytywnej motywacji do 
przedmiotu,

♪ mobilizowanie kolegów do aktywności.

Ocenie poddane zostaną nabyte w toku nauczania:

1. Umiejętności ucznia w zakresie:
♪ śpiewu,
♪ tworzenia muzyki,
♪ ruchu przy muzyce,
♪ wiedzy przedmiotowej.

2. Wiedza muzyczna dotycząca:
♪ zagadnień teoretycznych (znajomość 

podstawowych terminów muzycznych i umiejętne 
ich stosowanie w wypowiedziach o muzyce),

♪ biografii i twórczości kompozytorów,
♪ aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i 

instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry),
♪ zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury 

muzycznej.

3. Postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, 
w tym:

♪ aktywność na lekcjach wynikająca 
z zainteresowania przedmiotem,

♪  umiejętność pracy w grupie (współpraca 
i wzajemna pomoc),

♪ prezentacja dokonań,
♪  kreatywność.



Kryteria oceny semestralnej i rocznej:

Ocena celująca
Otrzymuje ją uczeń, który opanował umiejętności 
i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą, w tym:
♪ wykazuje się zdobytą wiedzą i umiejętności,
♪ bierze czynny udział w lekcji,
♪ aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły,
♪ daje przykład innym reprezentując szkołę np. 

w konkursach, festiwalach i przeglądach 
muzycznych.

Ocena bardzo dobra
Otrzymuje ją uczeń, który:
♪ umie bardzo dobrze samodzielnie zaśpiewać pod 

względem intonacyjnym i rytmicznym z pamięci 
piosenki poznane w ciągu roku szkolnego,

♪ umie posługiwać się zapisem nutowym,
♪ potrafi rytmizować teksty,
♪ zna pojęcia muzyczne występujące w programie 

poszczególnych klas,
♪ zna nazwiska wybitnych kompozytorów i ich 

twórczość.

Ocena dobra
Otrzymuje ją uczeń, który:
♪ poprawnie śpiewa samodzielnie pieśni 

obowiązkowe oraz dowolne wybrane piosenki,
♪ zna terminy muzyczne i wie co one oznaczają,
♪ w czytaniu nut popełnia niewielkie błędy,
♪ prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocena dostateczna
Otrzymuje ją uczeń, który:
♪ umie zaśpiewać pieśni o średnim stopniu 

trudności,
♪ zna nazwy solmizacyjne dźwięków,
♪ potrafi podać wartości rytmiczne nut i pauz,
♪ zna tylko niektóre pojęcia muzyczne,

♪ zeszyt prowadzi niesystematycznie i niestarannie.

Ocena dopuszczająca

Otrzymuje ją uczeń, który w ograniczonym stopniu 
opanował ustalone umiejętności i wiadomości 
podstawowe. Wykazuje pozytywny stosunek do 
przedmiotu, ale jest mało zaangażowany podczas 
lekcji. Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać 
najprostsze zadania:
♪ podejmuje próby śpiewania lub zamiast śpiewu 

recytuje tekst piosenek,
♪ niechętnie podejmuje działania muzyczne,
♪ wymienia niektóre terminy muzyczne,
♪ z pomocą nauczyciela wykonuje najprostsze 

polecenia – ćwiczenia rytmiczne.

W sytuacjach wyjątkowych uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną jeżeli:
♪ mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma 

negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada 
bardzo duże braki z zakresu ustalonych 
podstawowych wymagań edukacyjnych 
dotyczących wiadomości i umiejętności 
przewidzianych dla danej klasy ,

♪ lekceważąco odnosił się do przedmiotu,
♪ mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce 

wykonać nawet najprostszych poleceń 
wynikających z programu danej klasy.

Wszystkie oceny są jawne i podawane na bieżąco.


