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Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań:

1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego 
przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na lekcjach, 
postawa wobec stawianych zadań oraz wysiłek wkładany w ich wykonanie.

2. Uczeń jest zobowiązany być na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

3. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną (o ile była 
zadana) pracę domową.

4. W razie nieobecności na lekcji, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości z 
lekcji oraz odrobienia pracy domowej.

5. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach ma on obowiązek nadrobić 
zaległości w ciągu dwóch tygodni.

6. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach nie ocenia się ucznia przez 
pierwszy tydzień po jego powrocie do szkoły.

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć raz w ciągu semestru( wykluczone tu 
zostają zajęcia na których odbywa się sprawdzian oraz zapowiedziana kartkówka). 
Zgłoszenie to nie zwalnia ucznia od aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

8. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. Nieprzygotowanie to należy 
nadrobić w ciągu tygodnia.

9. Za każde kolejne i niezgłoszone nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną.

10. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni, jeżeli uzupełni 
braki, które tę ocenę spowodowały.

11. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 
Dotyczy taka sytuacja również ucznia, który uchyla się od oceniania.

12. Sprawdziany, kartkówki, gra na instrumencie oraz śpiew są dla ucznia obowiązkowe.

13. Każdą ocenę uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, 
jednak nowa ocena zostanie wpisana w dzienniku obok oceny pierwszej, nawet jeśli 
będzie ona niższa niż pierwotna.



14. Każdą ocenę można poprawiać tylko jeden raz.

15. Wyjątek stanowią oceny z kartkówek, które nie podlegają poprawie.

16. Nie ma możliwości poprawy ocen tydzień przed kwalifikacją.

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1. Krótkie odpowiedzi ustne: 1 raz w semestrze.

2. Kartkówki: 2 razy w semestrze.

3. Sprawdziany: po omówionym dziale.

4. Gra na instrumentach: nie więcej niż 5 razy w semestrze.

5. Śpiew: nie więcej niż 5 razy w semestrze.

6. Prace domowe: na bieżąco. 

7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego: na bieżąco.

8. Uczestnictwo w zajęciach : szczególna aktywność na lekcji nagradzana jest oceną 
bardzo dobrą.

9. Udział w konkursach oraz szczególny udział w życiu kulturalnym szkoły pod 
względem muzycznym premiowany jest oceną celującą.

Ocena osiągnięć ucznia z muzyki w Gimnazjum:

Ocenę   celującą   otrzyma uczeń, który:  

- posiada wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą

- bierze aktywny udział w życiu artystycznym szkoły

- wykazuje wybitne zdolności twórcze podczas realizowanych zadań muzycznych

Ocenę   bardzo dobrą   otrzyma uczeń, który:  

- w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności przekazany przez nauczyciela

- potrafi interpretować (charakteryzować) słuchaną muzykę jako przekaz kultury, np.: 
stylu epoki, gatunku, rodzaju brzmienia, formy, ekspresji, treści programowych, funkcji,

- potrafi osobiście ustosunkować się do wartości utworu i uzasadnić swoją opinię,



- bierze czynny udział w zespołowym oraz indywidualnym muzykowaniu, poprawnie 
wykonując zadania muzyczne

Ocenę   dobrą   otrzyma uczeń, który:  

- wystarczająco opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności

- bierze czynny udział w zespołowym muzykowaniu na lekcjach, starając się poprawnie 
wykonywać zadania muzyczne

Ocenę   dostateczną   otrzyma uczeń, który:  

- w podstawowym zakresie opanował wiedzę i umiejętności przekazane przez 
nauczyciela

- nie wykazuje się osobistym zaangażowaniem i zainteresowaniem zajęciami

- bierze udział w zbiorowym muzykowaniu w klasie, ale pracuje mało aktywnie

Ocenę   dopuszczającą   otrzyma uczeń, który:  

- podany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności opanował w stopniu niepełnym 

- nie wykazuje osobistej aktywności na zajęciach

- w zespołowym muzykowaniu na zajęciach uczestniczy w nikłym stopniu]

Ocenę   niedostateczną   otrzyma uczeń, który:  

- nie opanował minimum zakresu wiedzy i umiejętności przewidzianych programem

- nie przejawia aktywności na zajęciach

- nie wykonuje zadań muzycznych nawet z pomocą nauczyciela

- nie wypowiada się o muzyce, nie bierze udziału w dyskusjach

- nie bierze udziału w zbiorowym muzykowaniu

- nie wykazuje chęci zmiany postawy wobec przedmiotu.

Ocena osiągnięć ucznia w Szkole Podstawowej:

Ocenę   celującą   otrzyma uczeń, który  :

- spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą,

- ma pozytywny i mobilizujący wpływ na kolegów,

- bierze udział w konkursach muzycznych i życiu artystycznym szkoły



Ocenę   bardzo dobrą   otrzyma uczeń, który:  

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem

- jest zawsze przygotowany do lekcji( systematycznie prowadzi zeszyt, przygotowuje się 
do zajęć, opanowuję wiedzę i umiejętności omawiane na zajęciach)

- samodzielnie wykonuje zadania twórcze muzycznie

- wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu

- opanował całą wiedzę z historii i zasad muzyki przekazaną przez nauczyciela

- rozpoznaje formy muzyczne poznane na zajęciach i zna ich budowę

- rozpoznaje brzmienie wszystkich instrumentów poznanych na zajęciach, zna ich budowę 
oraz sposób wydobywania dźwięku,

- rozpoznaje dzieła literatury muzycznej poznanej na najęciach

- potrafi bez pomocy zaśpiewać polecone przez nauczyciela piosenki ze znajomością 
tekstu na pamięć

- potrafi bez pomocy zagrać na instrumencie polecony przez nauczyciela utwór

- potrafi samodzielnie analizować słuchany utwór,

- potrafi bezbłędnie odtworzyć zapis rytmiczny,

Ocenę   dobrą   otrzyma uczeń, który:  

- jest przygotowany do lekcji,

- systematycznie prowadzi zeszyt,

- czynnie uczestniczy w lekcji,

- posiada pozytywny stosunek do przedmiotu,

- przejawia zainteresowanie przedmiotem muzyka,

- opanował w dobrym stopniu wiedzę z historii i zasad muzyki omawianą na zajęciach,

- rozpoznaje niektóre dzieła literatury muzycznej poznanej na zajęciach,

- rozpoznaje formy muzyczne oraz zna ich budowę,

- rozpoznaje brzmienie prawie wszystkich instrumentów poznanych na zajęciach, zna ich 
budowę w stopniu dobrym oraz sposób wydobywania dźwięku,



- potrafi poprawnie zaśpiewać piosenki polecone przez nauczyciela ze znajomością tekstu 
na pamięć,

- potrafi zagrać na instrumencie polecony przez nauczyciela utwór,

- potrafi analizować słuchany utwór,

- potrafi odtworzyć zapis rytmiczny,

Ocenę   dostateczną   otrzyma uczeń, który:  

 - jest przygotowany do lekcji,

- systematycznie prowadzi zeszyt,

- uczestniczy w zajęciach,

- posiada pozytywny stosunek do przedmiotu,

- opanował podstawowe wiadomości z historii i zasad muzyki omawiane na zajęciach,

- rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów omawianych na zajęciach oraz zna 
sposób wydobywania na nich dźwięku,

- rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości kompozytorów poznanych na 
zajęciach,

- potrafi przy pomocy nauczyciela bądź grupy zaśpiewać poleconą piosenkę,

- potrafi przy pomocy nauczyciela bądź grupy zagrać na instrumencie polecony utwór,

- potrafi przy pomocy nauczyciela analizować słuchany utwór,

- potrafi przy pomocy nauczyciela odtworzyć zapis rytmiczny, 

Ocenę   dopuszczającą   otrzyma uczeń, który:  

- niesystematycznie przygotowuje się do zajęć,

- uczestniczy z zajęciach,

- opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii i zasad muzyki omawianą na 
zajęciach,

- potrafi z pomocą nauczyciela bądź grupy zaśpiewać łatwą piosenkę,

- potrafi z pomocą nauczyciela bądź grupy zagrać na instrumencie łatwy utwór,

- zna podstawowe wartości nut,

- potrafi głosem powtórzyć kilka wzorów melodycznych,

- potrafi odtworzyć(powtórzyć) rytm: wyklaskanie, rytmiczna recytacja tekstu.



Ocenę   niedostateczną   otrzyma uczeń, który:  

- nie przejawia zainteresowań oraz posiada lekceważący stosunek do przedmiotu,

- uczeń systematycznie nie jest przygotowany do zajęć,

- nie opanował minimum wiedzy z historii i zasad muzyki omawianej na zajęciach,

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela zaśpiewać żadnej piosenki,

- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,

 


