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I. OGÓLNE WARUNKI: 

1) Ka�dy ucze� jest oceniany indywidualnie na zaj�ciach z muzyki. Bierze si� przede wszystkim 

pod uwag� postaw�, zaanga�owanie i wysiłek ucznia. Ocena nie b�dzie obni�ana z powodu 

niewielkich post�pów dziecka w nauce, je�li �ródłem niepowodze� jest brak uzdolnie� 

muzycznych. 

2) Ocenie podlegaj� opanowanie wiedzy teoretycznej (jednakowe kryteria dla całej klasy) oraz 

umiej�tno�ci praktyczne (w kontek�cie predyspozycji muzycznych ucznia). 

3) Ka�dy ucze� powinien otrzymać w ci�gu semestru minimum cztery oceny: 

• �piewanie 

• Gra na instrumentach 

• Teoria – sprawdziany i kartkówki 

• Praca domowa / zeszyt 

4) Formy sprawdzania wiedzy:  

• sprawdzian – z całego działu/zagadnienia  

• kartkówka – z trzech ostatnich lekcji 

5) Wszystkie formy pracy lekcyjnej (w tym: ćwiczenia, sprawdziany wiedzy i umiej�tno�ci) oraz 

zadania domowe s� obowi�zkowe. Ponadto ucze� w klasie zobowi�zany jest do wykonywania 

wszystkich polece� nauczyciela odnosz�cych si� do realizowanego programu nauczania. 

6) Sprawdzian zapowiedziany jest minimum z dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówka z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

7) Uczniowie nieobecni na sprawdzianach maj� obowi�zek napisania tego sprawdzianu w 

najbli�szym terminie po nieobecno�ci, uzgodnionym z nauczycielem. 

8) Uczniowie maj� prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowi�zkowej lub 

wyst�py artystyczne i konkursy. 

9) Uczniowie maj� obowi�zek posiadania zeszytu w pi�ciolini�, który podlegać b�dzie ocenie 

cz�stkowej. 

10)  Ucze� ma obowi�zek posiadania instrumentu muzycznego (fletu poprzecznego) na ka�d� 

lekcj� muzyki (dotyczy młodszych klas). 



11)  Ucze� za nieposiadanie zeszytu, pracy domowej, fletu na lekcji muzyki dostaje znak NP 

(nieprzygotowanie).  

12)  W ka�dym semestrze ucze� mo�e zgłosić jedno nieprzygotowanie do zaj�ć - nie dotyczy 

zapowiedzianych wcze�niej kartkówek oraz sprawdzianów wiedzy umiej�tno�ci. Ka�de 

nast�pne b�dzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. O braku przygotowania 

ucze� powinien poinformować przed rozpocz�ciem lekcji, tj. przed sprawdzeniem obecno�ci. 

13)  Usprawiedliwiona nieobecno�ć ucznia na ostatniej lekcji automatycznie usprawiedliwia jego 

nieprzygotowanie do zaj�ć. Wyj�tkiem jest udział w sprawdzianach wiadomo�ci, które były 

zapowiedziane w trakcie jego obecno�ci w szkole i obejmuj� jednostki tematyczne, na których 

ucze� był obecny. 

14)  Usprawiedliwione nieprzygotowanie do zaj�ć nie zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz 

nie wyklucza oceny za bie��c� prac� lekcyjn�. 

15)  Nieprzyst�pienie do zaległej pracy kontrolnej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. W indywidualnych przypadkach czas na uzupełnienie zaległo�ci mo�e być 

przez nauczyciela wydłu�ony.  

16)  W razie du�ej absencji ucze� mo�e otrzymywać do wykonania dodatkowe zadania podlegaj�ce 

ocenie. 

17)  Ocenie �ródrocznej i ko�coworocznej podlega praca ucznia w przeci�gu całego półrocza. 

Oceny �ródroczne i ko�coworoczne powinny być wystawione przy co najmniej 3 ocenach 

cz�stkowych. 

18)  Ka�dy ucze� jest oceniany indywidualnie. Przy ustalaniu �ródrocznej i ko�coworocznej oceny 

z muzyki w szczególno�ci bierze si� pod uwag� postaw� ucznia. Ponadto przy ustalaniu oceny 

�ródrocznej i ko�coworocznej uwzgl�dnia si� poziom opanowanej przez ucznia wiedzy, poziom 

opanowanych umiej�tno�ci, a tak�e sprawno�ć wykorzystania wiedzy i umiej�tno�ci w 

praktyce.  

19)  Ucze�, który opu�cił wi�cej ni� 50% lekcji nie mo�e być klasyfikowany z przedmiotu. 

 

II. UCZE� MA PRAWO: 

- być nieprzygotowany do lekcji raz w półroczu - ka�de kolejne nieprzygotowanie to ocena 

niedostateczna. 

- podj�ć jednorazow� prób� poprawy pisemnej oceny niedostatecznej na najbli�szej lekcji, w 

terminie nie dłu�szym ni� dwa tygodnie od pisania sprawdzianu/kartkówki. 

- poprawić niedostateczn� ocen� z gry na instrumencie, �piewu, ta�ca lub innej aktywno�ci 

muzycznej, na najbli�szej lekcji. 

 



III. FORMY SPRAWDZANIA UMIEJ�TNO�CI UCZNIÓW: 

• kartkówki i sprawdziany; 

• zadania domowe i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

• twórczo�ć (m.in. �piew, gra na instrumentach muzycznych, taniec, tworzenie własnych 

kompozycji muzycznych); 

• aktywno�ć (m. in. praca na lekcji, dodatkowe zadania, udział w konkursach muzycznych, 

uczestnictwo w �yciu muzycznym szkoły i regionu, uczestnictwo w kole muzycznym). 

 

IV. ELEMENTY OCENIANIA: 

• �piew; 

• gra (na instrumencie melodycznym, na flecie, dzwonkach oraz na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych), 

• taniec 

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 

• działania twórcze, 

• znajomo�ć terminów i wiedza muzyczna, 

• aktywno�ć na lekcjach, 

• aktywno�ć pozalekcyjna: udział w kole zainteresowa�, tworzenie gazetki muzycznej, udział w 

konkursach, uroczysto�ciach szkolnych 

• zeszyt przedmiotowy. 

 

V. KRYTERIUM OCENIANIA: 

Celuj�cy 

Ocen� celuj�c� mo�e otrzymać ucze�, który: 

• prawidłowo i całkowicie samodzielnie �piewa piosenki z podr�cznika/ksero oraz z 

repertuaru dodatkowego; 

• prawidłowo gra na ró�nych instrumentach melodycznych melodie z podr�cznika/ksero oraz 

z repertuaru dodatkowego; 

• potrafi rozpoznać budow� utworu muzycznego;  

• posiada wiedz� i umiej�tno�ci przekraczaj�ce poziom wymaga� na ocen� bardzo dobr�; 

• bierze czynny udział w pracach szkolnego koła muzycznego; 

• jest bardzo aktywny muzycznie; 

• wykonuje ró�ne zadania twórcze, np. układa melodi� do wiersza, akompaniament 

perkusyjny do piosenki. 



• potrafi zagrać melodie przewidziane w podr�czniku oraz inne proste melodie na 

instrumencie wykorzystywanym w danym roku nauki lub innym. 

• opanował umiej�tno�ć ł�czenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomo�ciami z innych 

przedmiotów; 

• zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

 

Bardzo dobry 

Ocen� bardzo dobr� mo�e uzyskać ucze�, który: 

• Opanował pełny zakres wiedzy i umiej�tno�ci okre�lonych w programie nauczania dla danej 

klasy 

• prawidłowo i samodzielnie �piewa wi�kszo�ć piosenek przewidzianych w programie 

nauczania, 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych wi�kszo�ć melodii 

przewidzianych w programie nauczania, 

• umie bezbł�dnie wykonywać rytmy – gestod�wi�kami i na instrumentach perkusyjnych, 

• potrafi rytmizować teksty, 

• rozumie zapis nutowy i potrafi si� nim posługiwać, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. 

 

Dobry  

Ocen� dobr� mo�e otrzymać ucze�, który: 

• poprawnie i z niewielk� pomoc� nauczyciela �piewa pie- �ni i piosenki jednogłosowe, 

• poprawnie i z niewielk� pomoc� nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do 

piosenek na u�ywanym na lekcjach instrumencie melodycznym, 

• wykonuje proste rytmy – gestod�wi�kami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, 

• rytmizuje łatwe teksty, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczaj�, 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

Dostateczny  

Ocen� dostateczn� mo�e otrzymać ucze�, który: 



• niezbyt poprawnie i z du�� pomoc� nauczyciela �piewa niektóre piosenki przewidziane w 

programie nauczania, 

• niezbyt poprawnie i z du�� pomoc� nauczyciela gra na u�ywanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania, 

• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestod�wi�kami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych, 

• zna tylko niektóre terminy i poj�cia muzyczne, 

• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 

 

Dopuszczaj�cy  

Ocen� dopuszczaj�c� mo�e otrzymać ucze�, który: 

• niedbale, nie staraj�c si� poprawić bł�dów, �piewa kilka najprostszych piosenek 

przewidzianych w programie nauczania, 

• niedbale, nie staraj�c si� poprawić bł�dów, gra na instrumencie melodycznym gam� i kilka 

najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 

• niech�tnie podejmuje działania muzyczne, 

• myli terminy i poj�cia muzyczne, 

• dysponuje tylko fragmentaryczn� wiedz�, 

• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomoc� nauczyciela. 

 

Niedostateczny 

Ocen� niedostateczn� ucze� otrzymuje tylko w sytuacjach wyj�tkowych, np. gdy, mimo usilnych 

stara� nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo du�e braki w 

zakresie podstawowych wymaga� edukacyjnych dotycz�cych wiadomo�ci i umiej�tno�ci 

przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać 

najprostszych polece� wynikaj�cych z programu danej klasy. Nie prowadzi równie� zeszytu 

przedmiotowego. 


