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PSO (kl IV-VI)       Nauczyciel: Jan Sajdak  

 

Muzyka 

Szkoła Podstawowa. 

Przy ustalaniu oceny z muzyki, nauczyciele biorą pod uwagę w szczególności wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć. 

 

Obowiązki ucznia: 

Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia zeszytu nutowego, podręcznika i zeszytu ćwiczeń. 

SPOSOBY OCENIANIA. 
 
Uczeń jest oceniany za aktywność na zajęciach, zaangażowanie w śpiew, jak również za 

zdobytą wiedzę muzyczną. 

 

1. ZESZYT ĆWICZE Ń BĘDZIE OCENIANY . W przypadku permanentnego braku 

zeszytu ćwiczeń na lekcjach, , braku prac domowych, uczeń dostanie ocenę niedostateczną 

(trzy minusy za brak zeszytu lub notatki jest równoznaczne z oceną niedostateczną). Wpływ 

na ocenę będzie mieć również estetyka prowadzonego zeszytu.  

 

 

 

 

2. Główne kryteria wymagań z muzyki na poszczególne oceny. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności w 

stopniu wykraczającym poza program. 

Ponadto: 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem; 

- podejmuje dodatkowe zadania (referaty); 

- angażuje się w życie artystyczne szkoły; 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- systematycznie przygotowany jest do zajęć; 

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych; 

- uzyskuje bardzo dobre oceny cząstkowe. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował zakres materiału w mniejszym stopniu; 

- pracuje systematycznie, ale mniej efektywnie; 

- w stopniu dobrym przyswaja zdobytą wiedzę i umiejętności; 

- starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń; 

- uzyskuje dobre oceny cząstkowe. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował zakres wiedzy i umiejętności w dostatecznym stopniu; 

- nie zawsze pracuje systematycznie; 

- jest w ograniczonym stopniu zainteresowany przedmiotem; 

- często nie odrabia prac domowych; 

- często nie ma zeszytu przedmiotowego; 

- otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym; 

- nie pracuje na lekcji; 

- nie odrabia prac domowych; 

- rzadko ma zeszyt ćwiczeń; 

- nie jest zainteresowany przedmiotem. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nawet w minimalnym stopniu nie opanował materiału; 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem; 

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy oceny. 

 

3. KRYTERIA OCENY ZE ŚPIEWU: 

Uczniowie wykonują wybraną przez nauczyciela piosenkę przed klasą w grupie nie większej 

niż cztery osoby (kwartet). Oceniany jest sposób wykonania utworu, postawa, znajomość 

tekstu piosenki, zaangażowanie w śpiew. Przy ocenie nie będą brane pod uwagę walory 

głosowe. Za poprawne zaśpiewanie piosenki w grupie trzy lub cztero osobowej uczeń może 

dostać maksymalnie ocenę dobrą. Na ocenę bardzo dobrą uczeń śpiewa w duecie. Na ocenę 
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celującą ze śpiewu uczeń wykonuje samodzielnie przed klasą wybraną piosenkę z 

opanowanym tekstem na pamięć przy zachowaniu właściwej intonacji (nie fałszując).  

na ocenę dopuszczającą:  uczeń zna tekst piosenki, potrafi powiedzieć go rytmicznie, 

bierze aktywny udział w śpiewaniu grupowym. 

na ocenę dostateczną:  uczeń zna tekst piosenki; potrafi ją zanucić, starając się śpiewać 

poprawnie intonacyjnie, aktywnie śpiewa w grupie. 

na ocenę dobrą: uczeń zna tekst piosenki, śpiewa poprawnie intonacyjnie (nie 

fałszuje), śpiewa w zespołach 3 lub 4 osobowych. 

na ocenę bardzo dobrą: uczeń zna na pamięć tekst piosenki, śpiewa bardzo dobrze pod 

względem intonacyjnym, (śpiewa w duecie). 

na ocenę celującą: uczeń zna na pamięć tekst piosenki, śpiewa bardzo dobrze pod 

względem intonacyjnym, śpiewa solo, potrafi zaśpiewać a 

capella. 

 

W każdym semestrze wiedza muzyczna może być sprawdzana w formie zapowiedzianych 

kartkówek obejmujących materiał z dwóch ostatnich lekcji. Oceny będą znane uczniowi 

najpóźniej dwa tygodnie od napisania.  
 
 

Uczeń zawsze (w ciągu całego roku szkolnego) pracuje na ocenę, starając się zrealizować 

określone w trakcie lekcji zadania. Za aktywność na zajęciach uczeń dostaje plusy; za 

trzy plusy uczeń dostaje piątkę. Uczeń uchylający się od udziału w proponowanych 

przez nauczyciela imprezach kulturalnych nie może otrzymać oceny celującej na koniec 

semestru. 

 
 
 


