
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – MUZYKA KL.IV-VII SP 
OCENY SEMESTRALNE: 
OCENA CELUJĄCA 
Uczeń spełnia kryteria ucz. bardzo dobrego i ponadto: 
-przede wszystkim systematycznie uczęszcza na zajęcia kółka muzycznego 
-zna cały repertuar chóru lub zespołu gitarowego, potrafi doskonale wykonać utwory 
-bierze udział w koncertach szkolnych, klasowych, poza szkolnych(prezentuje utwory 
wokalne lub instrumentalne na wysokim poziomie), w konkursach muzycznych, które 
proponuje nauczyciel wybranym uczniom wyjątkowo zaangażowanych i aktywnych na 
lekcjach muzyki (konkursy mogą polegać na zbieraniu informacji, ciekawostek, prezentacji, 
łączenia treści przedmiotu muzyki z innymi przedmiotami itp.) 
-wykazuje wiedzę i umiejętności objęte programem na odpowiednim etapie klasy IV,V,VI 
-wykazuje się oryginalnością , pomysłowością i kulturą osobistą 
-uczęszcza na koncerty muzyczne w łódzkich instytucjach, potrafi opisać swoje wrażenia 
-średnia z ocen cząstkowych powinna wynosić powyżej 5,3 
OCENA BARDZO DOBRA 
-ucz. wykazuje aktywność i zaangażowanie na lekcjach 
-jest zawsze przygotowany do zajęć 
-odrabia prace domowe, prowadzi starannie zeszyt 
-zalicza piosenki i utwory instrumentalne z pamięci 
-posiada bardzo dobra wiedzę muzyczną zgodnie z programem nauczania na odpowiednim 
etapie ( zna wartości, rytmiczne nut i pauz, potrafi wyklaskać tematy rytmiczne, rozpoznaje 
metrum, tonację, i inne elementy dzieła muzycznego, zna nazwy solmizacyjne i literowe, 
znaki chromatyczne, podpisuje bezbłędnie nazwy nut w zadanych ćwiczeniach, zna podział 
instrumentów, rozpoznaje ich brzmienia, opowiada płynnie o życiu i twórczości wybitnych 
kompozytorów, charakteryzuje słyszany utwór muzyczny, zna pojęcia muzyczne min.: 
synkopa, formy muzyczne, znaki dynamiczne, folklor, tańce narodowe itp.) 
Średnia ocen powinna wynosić 4,5-5,2 
OCENA DOBRA 
-ucz. wykazuje przeciętną aktywność, ale uważa i jest zdyscyplinowany 
-prawie zawsze jest przygotowany, ma staranny zeszyt, ale zdarzają się braki 
-piosenki zalicza częściowo z pamięci 
-utwory instr. gra z zapisem nut, a nie z pamięci 
-posiada wiedzę muzyczną na dobrym poziomie 
Średnia ocen powinna wynosić 3,5-4,4 
OCENA DOSTATECZNA 
-ucz. nie jest aktywny na lekcji, zdarza się ,że przeszkadza 
-często zapomina zeszytu, ma w nim braki 
-śpiewa piosenki przy pomocy tekstu, utwory instr. gra z zapisem nutowym popełniając 
błędy 
- rzadko włącza się w śpiew piosenek z cała klasą 
-posiada wiedzę muzyczną na poziomie dostatecznym 
Średnia ocen powinna wynosić 2,5-3,4 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
-ucz. nie uważa na lekcji, często przeszkadza, nie angażuje się w śpiew piosenek z całą klasa 
-nie potrafi zaśpiewać  piosenek nawet z pomocą nauczyciela 
-widoczne jest u ucznia lekceważenie przedmiotu muzyka 



-posiada minimum wiedzy muzycznej 
Średnia ocen powinna wynosić 1,5-2,4 
 
 
OCENA NIEDOSTATECZNA 
-ucz. nie uważa , notorycznie przeszkadza, nie angażuje się w śpiew piosenek, grę na instr. 
-lekceważy przedmiot muzyka 
- nie posiada zeszytu 
-nie opanował wiedzy muzycznej 
- nie wykazał żadnej chęci poprawy oceny mimo ofiarowanej pomocy nauczyciela 
Średnia ocen poniżej1,2 
 
OCENY CZĄSTKOWE (bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) 
można otrzymać na lekcji muzyki za: śpiew, grę na instrumentach, wykonanie rytmów, 
aktywność, odpowiedzi ustne, prace w zeszycie, kartkówki obejmujące wiedzę muzyczną, a 
dodatkowo oceny cząstkowe celujące tylko za udział w koncertach szkolnych, klasowych, 
poza szkolnych, konkursach(w.w) 
Uczeń może otrzymać plusy za aktywność i wyróżniającą pracę na lekcji,  
Uczeń za brak zeszytu lub brak pracy w zeszycie może otrzymać minusy, obowiązują dwa 
minusy w semestrze , a za trzecim razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
W sytuacji kiedy uczeń nie posiada zeszytu na lekcji  i nie zapisuje wszystkich zadanych 
ćwiczeń na kartce lub brudnopisie otrzymuje od razu ocenę niedostateczną za pracę na 
lekcji. Również za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną jeżeli nie 
wykonuje w zeszycie od razu zadanego ćwiczenia. 
Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek  uzupełnić brakujący temat w ciągu tygodnia  
( lekcje muzyki są tylko raz w tygodniu) 
Przy wystawianiu ocen brane są pod uwagę wszelkie dysfunkcje uczniów ( dysleksja, 
dysortografia, możliwość przedłużenia limitu czasu na wykonanie zadania itp. ), uczeń może 
liczyć na pomoc nauczyciela, ale uczeń jest zobowiązany do nienagannej dyscypliny podczas 
lekcji muzyki. 
Uczeń ma możliwość poprawienia cząstkowych ocen niedostatecznych, ale do średniej 
będzie liczona nadal ocena niedostateczna a także ocena poprawiona. 
 


