
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
TRYB NAUKI STACJONARNEJ 

 

 
TRYB NAUKI ZDALNEJ 

CELE OCENIANIA UCZNIÓW : 
1.       Aktywizowanie czynnego uczestnictwa w zajęciach. 
2.       Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu. 
3.       Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań. 
4.       Realizacja grupowych zadań z zakresu percepcji muzyki. 

NA OCENĘ Z PRZEDMIOTU WPŁYW MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: 
1. Podstawę oceny ucznia z muzyki stanowi przede wszystkim jego wysiłek 

wkładany w uzyskane wyniki i rozwój własnych możliwości. 
2. Aktywność i praca na lekcji 
3. Stosunek i postawa wobec nauczyciela przedmiotu 
4. Umiejętność zastosowania wiadomości i umiejętności w życiu 
5. Staranne prowadzenie zeszytu 

PROCEDURA OCENIANIA: 
1. Na klasyfikacyjną ocenę roczną  ucznia z muzyki składają się oceny 

cząstkowe, które uzyskał w trakcie całego roku szkolnego. Ocena 
klasyfikacyjna (śródroczna i roczna ) jest podsumowaniem pracy ucznia i 
wynika z ocen cząstkowych. 

2. Ocena klasyfikacyjna nie jest liczona jako średnia arytmetyczna ocen 
cząstkowych. 

3. W trakcie jednego półrocza uczeń otrzymuje co najmniej 3 oceny 
cząstkowe. 

4. Ocenie podlegają następujące obszary działalności muzycznej: 
o  repertuar (śpiew lub teksty piosenek i gra na instrumentach,)                                                    

- co najmniej 1 ocena w półroczu; 
o rytmika, opanowanie wartości rytmicznych nut - co najmniej 1 

ocena w półroczu; 
o  wiadomości o muzyce, percepcja muzyki (odpowiedzi, test)                                                  

- co najmniej 1 ocena w półroczu; 
o aktywność, inicjatywa, udział w konkursach pozaszkolnych  

                    i przeglądach wokalnych, akademiach szkolnych                                                                           
                  - w zależności od zaangażowania; 

o prowadzenie zeszytu. 
5. Otrzymane na lekcjach “+”  i “ –“  tworzą ocenę w następujący sposób: 3 

plusy  tworzą ocenę celującą,  3 minusy tworzą ocenę niedostateczną.  

1. Podczas nauki zdalnej obowiązują uzgodnione zasady oceniania. 
2. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie 

linków do stron internetowych lub przygotowanych prezentacji  i 
sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg poleceń lub kart pracy 
zadanych w zakładce zadania domowe,  

3. Zeszyty mogą zostać ocenione po powrocie do szkoły lub nauczyciel 
może poprosić o przesłanie mailowo zdjęć lub skanów wybranych i 
opracowanych tematów oraz wykonanych zadań i kart pracy. 

4. Wykonanie piosenek lub utworów i zabaw ruchowych, tanecznych 
przesłanych za pomocą linków do melodii i tekstów uczniowie będą 
mogli zaliczyć po powrocie do szkoły lub po połączeniu on-line w 
czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów lub wskazanej 
platformy edukacyjnej. Mogą również wysłać nagrane filmy z 
realizacji zadania. 

5. W ramach aktywności oceniana będzie postawa ucznia podczas nauki 
zdalnej, obowiązkowość i systematyczność w wykonaniu i odsyłaniu 
zadań. 



o Plusem ocenia się aktywność na lekcji. Oceniane formy aktywności 
to:  śpiew, gra na inst., słuchanie muzyki, tworzenie muzyki, ruch 
przy muzyce,  przyswajanie wiadomości dotyczących muzyki. 

o Minusem ocenia się nieuwagę i złą postawę uczniowską oraz brak 
zeszytu. 

6. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny cząstkowej na wyższą po 
uzgodnieniu tego z nauczycielem; 

7. Uczeń biorący udział w konkursie, przeglądzie muzycznym, akademii, 
przedstawieniu,  otrzymuje cząstkową ocenę celującą; 

8.  Ustala się oceny bieżące w skali od 1 do 6, które wpisuje się do 
dziennika. 

 
Ustalenie wymagań w obrębie poziomów na poszczególne stopnie: 
 

ocena 
niedostateczna 

- uczeń wykazuje rażący brak wymagań programowych 
- nie uczestniczy w muzycznych działaniach praktycznych 
- nie przynosi zeszytu przedmiotowego 
- lekceważy przedmiot, opuszcza lekcje muzyki                                                 
- niedpowiednio zachowuje się na lekcji 

ocena 
dopuszczająca   

- uczeń wykazuje minimalny poziom wiadomości 
- z niechęcią, ale uczestniczy w muzycznych działaniach  

praktycznych 
-  ma zeszyt przedmiotowy, ale często nie zapisuje lekcji 
- prezentuje mało zadowalający poziom postaw i 

umiejętności 
- nie potrafi stosować wiedzy nawet przy pomocy 

nauczyciela     

ocena 
dostateczna   

- opanował łatwe, niezbędne wiadomości i umiejętności 
- uczestniczy w muzycznych działaniach praktycznych 
- potrafi zastosować wiadomości dla celów praktycznych  i  

teoretycznych z pomocą nauczyciela 
- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

ocena dobra                   - opanował materiał programowy z muzyki 
- stosuje wiedzę muzyczną w sytuacjach teoretycznych i  

praktycznych 
- stara się być aktywnym podczas zajęć 
- aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych 
- w zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe 
- jest zainteresowany przedmiotem 
- zna i przestrzega przyjęte na zajęciach reguły  



ocena bardzo 
dobra      

- opanował zakres wiedzy muzycznej przewidziane 
programem 

- z chęcią i aktywnością uczestniczy w muzycznych 
działaniach praktycznych 

- umiejętnie wykorzystuje wiedzę muzyczną w teorii i 
praktyce 

- Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe 
- Jest bardzo aktywny podczas zajęć 
- Jest zainteresowany przedmiotem 
- Zna i przestrzega przyjęte na zajęciach reguły 

ocena celująca            - spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo 
dobrej 

- ponadto: samodzielnie posługuje się wiedzą 
       angażuje się w prace pozalekcyjne osiąga sukcesy  
       w  konkursach muzycznych 

 
 

 

 

 


