
ZA  CO  OCENY  Z  MUZYKI? 

1. Uczeń jest oceniany za: 

 śpiewanie piosenek w grupie i samemu, 

 grę na dzwonkach oraz na instrumentach perkusyjnych, 

 rozpoznawanie tytułów i kompozytorów wysłuchanych utworów muzycznych, 

 aktywność i twórczość muzyczną, 

 opanowanie wiadomości o muzyce, 

 prowadzenie zeszytu. 

2. Dodatkowe oceny można zdobyć za udział w występach szkolnych i zajęciach 

Szkolnego Zespołu Muzycznego. 

3. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podpisany podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy w pięciolinie, brudnopis oraz odrobioną pracę domową. 

4. W każdym semestrze uczeń może przed rozpoczęciem lekcji zgłosić  

3 nieprzygotowania. Za każde następne nieusprawiedliwione nieprzygotowanie 

otrzymuję ocenę niedostateczną. Za aktywność lekcyjną i obowiązkowość uczeń może 

otrzymać dodatkową ocenę na koniec semestru. 

5. Na uzupełnienie zaległości spowodowanych nieobecnością uczeń ma 2 tygodnie. 

6. Ocenianie:  

1 – uczeń, który nie podejmie żadnej działalności i ma wyraźnie lekceważący stosunek 

do przedmiotu, może otrzymać ocenę niedostateczną, 

2 – uczeń spełniający wymagania podstawowe w niepełnym zakresie otrzyma ocenę 

dopuszczającą, 

3 – uczeń spełniający wymagania podstawowe w pełnym zakresie otrzyma ocenę 

dostateczną, 

4 – uczeń, który w pełnym stopniu opanuje materiał podstawowy i niepełnym 

ponadpodstawowy, otrzyma ocenę dobrą, 

5 – uczeń, który w pełni opanuje materiał podstawowy i ponadpodstawowy, otrzyma 

ocenę bardzo dobrą, 

6 – na ocenę celującą zasługuje uczeń, który w pełni opanuje materiał podstawowy  

i ponadpodstawowy, wyróżnia się aktywnością lekcyjną, wykonuje dodatkowe 

prace dla chętnych, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach muzycznych. 

Uwagi dodatkowe dotyczące oceniania z przedmiotu muzyka 

 Gra na instrumencie lub śpiewanie piosenki na ocenę odbywa się w grupach  

od 2 do 4 osób lub pojedynczo. 

 Brak uzdolnień muzycznych nie może być powodem otrzymania oceny 

niedostatecznej. 

 Znaczący wpływ na ocenę ma praca, jaką uczeń podejmuje podczas wykonania 

zadania lekcyjnego lub domowego. 

 Słabe oceny ze śpiewania nie zamykają możliwości na otrzymanie wyższej oceny  

za pracę w pierwszym półroczu lub całym roku szkolnym.  


