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Przedmiotowy system oceniania 

Muzyka 
 

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

uczniów z danego przedmiotu. PSO są zgodne z podstawą programową oraz 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w Szkole Podstawowej im. 

Polski Niepodległej w Baniosze. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut 

szkoły.  

 

1. Ogólne zasady oceniania uczniów 

 
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

2) Nauczyciel ma za zadanie: 

a. informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  

w tym zakresie, 

b. pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

c. motywować ucznia do dalszych postępów w nauce, 

d. dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia. 

3) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

4) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

5) Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji w czasie semestru (tzn. brak 

pracy domowej, brak niezbędnych pomocy, brak wiedzy i umiejętności dotyczących 

trzech ostatnich lekcji itp.); nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów (prac 

klasowych i kartkówek, prac długoterminowych) oraz lekcji powtórzeniowych. 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku zajęć, przy sprawdzaniu listy. 

 Obowiązkiem ucznia nieobecnego lub nieprzygotowanego do lekcji muzyki jest 

nadrobienie zaległości oraz wykonanie pracy domowej. 

 Jeśli absencja ucznia wynosi co najmniej dwa tygodnie i jest usprawiedliwiona – 

uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji i nie wyczerpuje wówczas 

określonego powyżej limitu. Musi jednak – w czasie uzgodnionym z nauczycielem 

– nadrobić powstałe zaległości. 

6) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przechowuje się w szkole i są udostępniane  

do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym. 

7) Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły. 

 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 

 
Ocenie podlegają: śpiew, gra (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach 

oraz na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych), wypowiedzi ucznia na temat 

utworów muzycznych, działania twórcze, znajomość terminów i wiedza muzyczna, 

aktywność na lekcjach, prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

 

1. Podczas wystawiania oceny za śpiew pod uwagę brane są: poprawność muzyczną, 

znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.  
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2. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględnia się: poprawność 

muzyczną, płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.  

 

3. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną  

ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych, pod uwagę 

bierze się:  

• zaangażowanie i postawę podczas słuchania,  

• rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,  

• rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,  

• podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów,  

• wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, 

dramie).  

4. Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne (zaleca się 

odpytywanie tylko ochotników) – należy wziąć pod uwagę:  

• rytmizację tekstów,  

• improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,  

• umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu 

zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,  

• umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, 

grafiki itp. (dobieranie efektów dźwiękowych),  

• umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.  

 

5. Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych - 

za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. 

Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza 

ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą. Za systematyczną i bardzo dobrą 

pracę  

w szkolnym zespole muzycznym, chórze, lokalnej orkiestrze oraz za udział w ich 

występach, w środowisku lokalnym należy podwyższyć uczniowi ocenę z muzyki  

o jeden stopień.  

6. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń/karty pracy 

należy wziąć pod uwagę:  

• estetykę ogólną, poprawność wykonania ćwiczeń,  

• systematyczność,  

• uwaga - ocena za zeszyt, może, ale nie musi wpływać na końcową ocenę z muzyki.  

 

3. Oceny i zasady oceniania 
 Oceny semestralne i końcoworoczne ustalane są w stopniach według skali 1 – 6. 

 

4. Przeliczanie punktów na oceny 
1) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza 

osiągnięcia ucznia bliżej wyższej kategorii wymagań, „–” niższej kategorii wymagań. 

 

2) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę:  

 poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

 30% - 49% - dopuszczający;  

 50% - 74% - dostateczny;  

 75% - 89% - dobry;  

 90% - 99% - bardzo dobry;  
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 100% – celujący 

 

3) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

 20% - 39% - dopuszczający; 

 40% - 54% - dostateczny; 

 55% - 74% - dobry; 

 75% - 89% - bardzo dobry; 

 90% - 100% - celujący. 

 

5. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego 

 
1) Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

2) Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o: 

a. wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z muzyki, 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c. trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej. 

3) Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i 

postaw ucznia w zakresie przedmiotu. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez 

ucznia  

w danym semestrze. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa 

WSO. 

 

 

6. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen 

 
1. Oceny można poprawić w terminie 2 tygodni po otrzymaniu przez ucznia sprawdzonej 

pracy i uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

2. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie bezpośrednio po jej wystawieniu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach  

i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według 

harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę). 

4. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające  

np. z nieobecności), poprzez indywidualne konsultacje z nauczycielem (także online). 

5. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które 

uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować 

przepisy WSO. 

6. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy 

WSO i rozporządzenia MEN. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz repertuaru  

dodatkowego; 
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 prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz  

z repertuaru dodatkowego;  

 samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór; 

 potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego;  

 posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo 

dobrą;  

 bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru; 

 osiąga znaczące wyniki w muzycznych konkursach pozaszkolnych, np. festiwalach 

piosenki, konkursach wiedzowych;  

 jest bardzo aktywny muzycznie, także w środowisku pozaszkolnym – uczestniczy  

w dodatkowych zajęciach szkolnego chóru oraz za udział w ich występach,  

w środowisku lokalnym; 

 wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament 

perkusyjny do piosenki; 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania;  

 prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania;  

 potrafi bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych; 

 potrafi rytmizować teksty; 

 rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać; 

 zna i stosuje podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy;  

 podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu nauczania.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe; 

 poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz 

akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym; 

 wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych; 

 rytmizuje łatwe teksty;  

 zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają; 

 prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki 

przewidziane w programie nauczania; 

 niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach 

instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania; 

 wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych; 

 zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne; 

 prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.  
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 

przewidzianych w programie nauczania; 

 niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę  

i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania; 

 niechętnie podejmuje działania muzyczne; 

  myli terminy i pojęcia muzyczne; 

 dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą; 

 najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz 

nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań 

edukacyjnych przewidzianych programem nauczania danej klasy; 

 mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń 

wynikających z programu danej klasy, wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci do 

pracy, notorycznie nieprzygotowany do zajęć;  

 nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.  

 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę; 

• indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia;  

• wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji;  

• aktywność podczas zajęć;  

• samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń;  

• zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki;  

 

 

 

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z MUZYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB  

I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW  

 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

 


