
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z MUZYKI DLA KLAS IV – VII SP 

 

 
  Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: 

 program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej „ 

MUZYCZNY ŚWIAT” wyd. Mac 

 Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

  I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 
       

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki bierze się przede 

wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II obszary aktywności ucznia. 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. 

4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej 

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. 

5. W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje trzy ostatnie lekcje nauczyciel nie ma 

obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. 

6. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w ciągu jednego 

semestru. 

7. Uczniowie otrzymują ocenę celującą za  wykonanie pracy nadobowiązkowej lub 

występy artystyczne na forum szkoły lub poza nią. 

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

cząstkowej. 

 
 
    II.OBSZARY AKTYWNOSCI 

 

      1. Ekspresja muzyczna:    

 Śpiew, jako źródło przeżyć estetycznych 

 Muzyczne ćwiczenia improwizacyjne, jako forma zaspokojenia potrzeby 

aktywności i pobudzania myślenia twórczego. 

 

      2. Rozwijanie wyobraźni i zdolności muzycznych: 

 

 Kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwienie na dynamikę, tempo i artykulację. 

 Rozwijanie słuchu wysokościowego, barwowego i harmonicznego 

 

      3. Kształcenie percepcji i estetycznych przeżyć muzycznych: 

 Brzmienie i środki wykonawcze: głosy, instrumenty, zespoły 

 Zasady tworzenia muzyki  

 Treści i funkcje muzyki 

 Odczucie stylu muzycznego 

       



 

 III. NARZĘDZIA POMIARU 

 

 Sprawdzian wiadomości – w zależności od potrzeb 

 Odpowiedź ustna – może być jedna w semestrze 

 Praca domowa – co najmniej jedna w semestrze. 

 Aktywność ucznia na lekcji  

 Aktywność ucznia pozalekcyjna 

 

      VI. KRYTERIUM OCENIANIA 

       

Ocenę celującą 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, olimpiadach artystycznych, programach artystycznych 

prezentowanych w szkole i środowisku 

 

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który: 

 Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie 

nauczania dla danej klasy. 

 Umiejętnie wykorzystuje posiadana wiedzę w ćwiczeniach praktycznych 

 Wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Ocenę dobrą 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 może otrzymać uczeń, który: 

 Częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania w danej 

klasie. 

 Potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu i gry, tworzenia i percepcji 

przy pomocy nauczyciela. 

 Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem. 

 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który: 

 Ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one 

możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji. 

 Nie potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach 

aktywności. 

 Niechętnie uczestniczy w zajęciach. 



 

Ocenę niedostateczną 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 

           

   Przy ocenianiu z muzyki uwzględnia 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 opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej.   

 

                                                                                       

 

 

 

 

 


