
              Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki 
            Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu                                                                     

Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: 

 Rozporządzene Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 
roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 87, poz.562) 

 Program nauczania  muzyki w klasach szkole podstawowej „Lekcja muzyki” 
wydawnictwa „Nowa Era”  

 Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej 
,,Klucz do muzyki” wydawnictwa ,,WSiP” 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 

 
 

I. ZASADY OCENIANIA 

 
Ustalając ocenę z muzyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez 
ucznia i jego 
Zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
przedmiotu. 
Nauczyciel dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

 poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia 

 jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań 
muzycznych – zaangażowanie ucznia w działania muzyczne i jego aktywny w 
nich udział 

 uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form 
aktywności muzycznej (ćwiczenia muzyczne, warsztat twórczy ucznia) i 
wiadomości z teorii muzyki ( historia muzyki, zagadnienia muzyczne ) 

 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych 

 włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska 

 przygotowanie ucznia do zajęć 

 umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz 
poszukiwania własnych rozwiązań 
 
 

 
II. KONTRAKT Z UCZNIAMI  

 
1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Nauczyciel bierze pod uwagę orzeczenia i wskazówki poradni psychologiczno 

– pedagogicznej. 
3.  Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia  na 

zajęciach.  
4. Ocena jest jawna. 
5.  Każdy uczeń powinien otrzymać minimum  4 oceny w semestrze. W 

uzasadnionych  przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, 
nauczyciel ma prawo odstąpić od tego wymogu i  poinformować o tym 
uczniów. 

6.  Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej 
uczniów o zakresie materiału   objętego sprawdzianem. Uczniowie nieobecni 
na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie 2 
tygodni od powrotu do szkoły. 



7.  Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy 
nadobowiązkowej lub występy artystyczne. 

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

9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z każdej aktywności. 
10. Przy ustalaniu stopnia z muzyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. 

11.  Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, 
odzwierciedla pracę ucznia, jego wiedzę, umiejętności, aktywność, 
systematyczność, postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych działań 
oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. 

 
 

III. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE: 
 

1. Przygotowanie ucznia do zajęć:  
      -  posiadanie podręcznika, zeszytu w pięciolinie i fletu; 

-  opanowanie wiedzy;  
-  wyszukiwanie informacji;  
-  wykonywanie ćwiczeń i zadań. 

2. Postawa i zachowanie na zajęciach, kultura osobista: 
-  wykonywanie poleceń i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na zajęciach; 
-  właściwa współpraca w grupie. 

3. Działalność muzyczna: 
-  dbanie o precyzję w czasie wykonywania utworów wokalnych i instrumentalnych; 
-  angażowanie się w pracę zespołową; 
-  inspirowanie swoimi działaniami innych uczniów; 
-  słuchanie muzyki w sposób kulturalny, przestrzeganie dyscypliny; 
-  bycie tolerancyjnym w stosunku do odmiennych ocen, zachowań czy poglądów;  
-  okazywanie szacunku dla tradycji i kultury własnego narodu oraz innych narodów; 

4. Wiedza przedmiotowa: 
-  odpowiedź ustna lub pisemna, sprawdziany, kartkówki, karty pracy. 

5. Aktywność muzyczna:  
 
Ekspresja muzyczna:   
 

           - Śpiew, jako źródło przeżyć estetycznych 
-  Muzyczne ćwiczenia improwizacyjne, jako forma zaspokojenia potrzeby      
   aktywności i pobudzania myślenia twórczego 

 
Rozwijanie wyobraźni i zdolności muzycznych: 
 
- Kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwienie na dynamikę,  tempo i artykulację. 
- Rozwijanie słuchu wysokościowego, barwowego i harmonicznego. 
 
Kształcenie percepcji i estetycznych przeżyć muzycznych: 
 
-  Brzmienie i środki wykonawcze: głosy, instrumenty, zespoły 
-  Zasady tworzenia muzyki 
-  Treści i funkcje muzyki 
-  Odczucie stylu muzycznego 
 
Gra na instrumencie. 
 
Wypowiedzi na temat muzyki. 



 
6. Gotowość do uczestnictwa w kulturze:  

-  udział w wydarzeniach kulturalnych, koncertach. 
7. Quizy i krzyżówki muzyczne. 
8. Prace domowe ( np. przygotowanie informacji na podany temat). 
9. Prace dodatkowe ( np. własna aktywność muzyczna, recenzje z koncertów, 

referaty, prezentacje. 
10. Udział i osiągnięcia w konkursach muzycznych. 

 
Ocenie podlega także: 
- indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania muzyczne 
- aktywne uczestnictwo w zajęciach 
Ocenianie na zajęciach muzycznych dotyczy różnych aspektów jego 
aktywności, najważniejsza jednak jest działalność muzyczna i to ona 
stanowi podstawowy wyróżnik tych zajęć. 
 

IV. NARZĘDZIA POMIARU 
 

Prace pisemne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych 
przez nauczyciela przed sprawdzianem. 

 
 Kartkówki obejmują treści z ostatnich trzech tematów. 
 Sprawdziany będą zapowiadane wpisem w DE. 

Ocena prac pisemnych: 
 0 – 35 % materiału – ocena niedostateczna 
36 – 49 % materiału – ocena dopuszczająca 
50 – 69 % materiału – ocena dostateczna 
70 – 88 % materiału – ocena dobra 
89 – 99 % materiału – ocena bardzo dobra 
100 % materiału + zadanie na 6 – ocena celująca 
Odpowiedź ustna: 
- samodzielna odpowiedź ucznia bez dodatkowych podpowiedzi nauczyciela – ocena 
bardzo dobra 
- odpowiedź ucznia z minimalną pomocą nauczyciela – ocena dobra 
- odpowiedź ucznia z dużą pomocą nauczyciela – ocena dostateczna 
- odpowiedź fragmentaryczna z dużą pomocą nauczyciela – ocena dopuszczająca 
- całkowity brak odpowiedzi – ocena niedostateczna 
Ocena pozostałych narzędzi pomiaru zależy od nauczyciela. 

 Praca domowa – co najmniej jedna w semestrze. 
 Aktywność ucznia. 
 Aktywność ucznia pozalekcyjna. 
 Udział ucznia w chórze szkolnym jest nagradzana oceną celującą. 
 Inna aktywność ucznia w tej dziedzinie – gra na instrumencie w szkole jest 

nagradzana oceną celującą. 
 
 
 

V.  KRYTERIUM OCENIANIA 
 

Ocenę celującą (6) może otrzymać uczeń, który: 
 Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie. 
 Samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne. 
 Szczególnie aktywnie bierze udział w muzycznych konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych, programach artystycznych prezentowanych w szkole i 
środowisku. 



 Śpiewa w chórze szkolnym. 
 Gra na instrumencie i wykorzystuje to na rzecz szkoły. 

 
 
 

Ocenę bardzo dobrą (5) może otrzymać uczeń, który: 
 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie 

nauczania dla danej klasy. 
 Umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę w ćwiczeniach praktycznych. 
 Wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych. 
 
Ocenę dobrą (4) może otrzymać uczeń, który: 

 Nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania dla 
danej klasy. 

 Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych. 
 Bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych. 

 
Ocenę dostateczną (3) może otrzymać uczeń, który: 

 Częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania w danej 
klasie. 

 Potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu i gry na instrumencie, 
tworzenia i percepcji przy pomocy nauczyciela, 

 Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem. 
 

Ocenę dopuszczającą (2) może otrzymać uczeń, który: 
 Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one 

możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji. 
 Ne potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach 

aktywności. 
 Niechętnie uczestniczy w zajęciach. 

 
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

 Nie opanował jakichkolwiek wiadomości i umiejętności zawartych w programie 
nauczania dla danej klasy. 

 Posiada lekceważący stosunek do przedmiotu. 
 Wykazuje całkowitą bierność na lekcjach. 

 
VI. INFORMACJA  ZWROTNA 

 
Nauczyciel – uczeń: 

 Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej 
oceny. 

 Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i 
uzasadnień do wystawionej oceny na prośbę własną lub rodziców. 

 Nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy. 
 Oceny wpisywane są do Dziennika Elektronicznego. 
 Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów 

interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): 
- informacje o aktualnych postępach i rozwoju ucznia, 
- informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia ( udziela  
wskazówek do pracy z uczniem), 

 Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach 
i zachowaniu ucznia, 

 Nauczyciel informuje wychowawcę o sytuacji wymagającej jego  
interwencji. 



 
 
 

 
 

VII. SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MUZYKI 
DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI 

 
Przy ocenianiu z muzyki uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie i wysiłek 
włożony przez ucznia i jego stosunek do przedmiotu. Dostosowuje się także 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia. 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje również w stosunku do ucznia 
posiadającego opinie poradni pedagogiczno – psychologicznej / lub innej poradni 
specjalistycznej / lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego. 
 
W przypadku ucznia z opinią poradni zastosowane zostanie indywidualne podejście 
do ucznia oraz wyznaczanie mniejszych partii materiału do nauki. 
 
Dla zapewnienia lepszego komfortu pracy, lepszej koncentracji ucznia zapewni się: 
 

 Uwzględnianie trudności ucznia; 
 Cierpliwe udzielanie i kilkukrotnie powtarzanie instrukcji wykonania; 
 Wspieranie, naprowadzanie, pokazywanie na przykładach; 
 Częste podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie jego działąń 
 Przepytywanie z mniejszych partii materiału przy pomocy pytań, 
 Odpytywanie dziecka na osobności, uprzedzanie, że będzie pytane danego 

dnia; 
 Poświęcanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności; 
 Pozwalanie na indywidualne gromadzenie przez ucznia ciekawych informacji o 

życiu i twórczości znanych kompozytorów, by umożliwić uczniowi uzyskanie  
dodatkowej pozytywnej oceny cząstkowej; 

 Przygotowywanie sprawdzianów, kartkówek w formie testów; 
 Przy zabawach muzycznych korzystanie z gotowych wzorów m.in. wartości 

nut; 
 Umożliwić odpowiedzi ze znajomości jednej zwrotki piosenki ; 
 Nieocenianie negatywnie wobec klasy; 
 W ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie 

ćwiczenia; 
 Ocenianie przede wszystkim stosunku ucznia do przedmiotu, jego chęci, 

przygotowanie do zajęć; 
 Wyznaczanie mniejszej partii materiału do nauki. 

 
 
 

VIII. WYSTAWIANIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 
Ustala się następującą hierarchię ocen cząstkowych: 
oceny za zadania praktyczne wykonane na lekcji, oceny za aktywność i 
zaangażowanie ucznia na lekcji, przygotowanie do zajęć. 
Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych 
w oparciu o ustalone kryteria ocen z muzyki. 

 
 
 
 



 
 
 
 

IX. WARUNKI I SPOSÓB POPRAWY OCENY CZĄSTOWEJ 
każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych według 
następujących zasad: 

 sprawdzian – w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania oceny, 
 śpiew i gra na instrumencie – w ciągu jednego tygodnia od daty 

otrzymania oceny, 
 odpowiedzi ustne i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają 

poprawie, 
 ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i 

pracy obligatoryjnej, 
 może poprawić ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą ze 

sprawdzianu i pracy obligatoryjnej 
 przy poprawie ocen liczy się ocena z poprawy. 

 
 

X. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 
 

 W przypadku nieobecności ucznia ma on obowiązek nadrobić 
zaległy materiał do dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 

 Brak kartkówki, sprawdzianu oznaczany jest jako ,,0” , a po dwóch 
tygodniach kiedy uczeń nie przystąpi do ich napisania ,,1”. 

 Nauczyciel nie ocenia zdolności ucznia, lecz jego zaangażowanie  i 
wkład w pracę na lekcji. 
 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
Sam fakt uczęszczania m.in.: do szkoły muzycznej, działalność w zespole 
wokalnym poza szkołą nie będzie dla nauczyciela muzyki podstawą do 
podwyższenia oceny semestralnej  i końcoworocznej, na ocenę wyższą od 
przewidywanej, gdy uczeń nie bierze udziału w ,,życiu artystycznym” szkoły. 
 
 
                                                                                          mgr Anita Milewska 

 
 

 
 

 
 

 
 


