
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

MUZYKA (gimnazjum / szkoła podstawowa) 

 
I.  UMOWA Z UCZNIAMI 

 
Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o zasadach oceniania. 
 

1. Ocenianiu podlegają wiedza, umiejętności i zaangażowanie ucznia. 
2. Uczeń jest zobowiązany na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy. Notatki, w razie nieobecności 

na lekcji, należy jak najszybciej uzupełnić (od 1 do 7 dni – w przypadku dłuższej nieobecności). 
3. Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt estetycznie. 
4. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych, nie może napisać kartkówki w wyznaczonym terminie z całą 

klasą, powinien to uczynić (poza zajęciami dydaktycznymi) w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie od powrotu po usprawiedliwionej nieobecności.  

5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z kartkówki, ma prawo ją poprawić (poza zajęciami 
dydaktycznymi) w terminie ustalonym z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie od dnia 
oddania sprawdzonych prac.  

6. Uczeń może poprawić daną ocenę niedostateczną tylko raz. 
7. Ocena otrzymana za poprawę  kartkówki jest wpisana do dziennika (ostateczna ocena z pracy 

pisemnej jest średnią arytmetyczną obu uzyskanych ocen). 
8. Uczeń, który nie poprawił pracy pisemnej w uzgodnionym terminie traci prawo do następnych 

poprawek. 
9. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen z form obowiązkowych( kartkówka, piosenka) na mniej 

niż dwa tygodnie przed klasyfikacją. 
10. Brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego bądź przyborów potrzebnych na lekcji "kosztuje" 

ucznia jeden minus. Dwa minusy są równoznaczne z oceną niedostateczną. 
11. Uczeń ma prawo poznać ocenę z pracy pisemnej w czasie nie dłuższym od dwóch tygodni od daty jej 

napisania. 
12. Uczeń, który nie przystąpił do zaliczenia którejkolwiek z form obowiązkowych lub innego 

powierzonego mu zadania w ustalonym terminie (bez usprawiedliwienia) otrzymuje notę „0” bez 
możliwości poprawy. 

13. Uczeń ma prawo do informacji i uzasadnienia każdej otrzymanej oceny. 
14. Uczeń ma prawo do obniżenia wobec niego wymagań na podstawie opinii i orzeczeń specjalistycznej 

poradni, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i z przyczyn losowych. 
 

 
 

II.  FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJ ĘTNOŚCI 
 

1. Zaliczenie piosenki w grupach dwu, trzy lub cztero osobowych (obowiązkowo). Uczeń ma jeden 
tydzień (od momentu opracowania jej na lekcji) na przygotowanie piosenki do zaliczenia, czyli 
zapamiętania melodii i rytmu, sporządzenia i zapamiętania notatki o twórcy ,czy wykonawcy, oraz 
pamięciowego opanowania jednej dowolnie wybranej zwrotki i refrenu. Dodatkowym warunkiem 
możliwości zaliczenia piosenki jest posiadanie uzupełnionego zeszytu przedmiotowego. Uczeń, 
który opanował pamięciowo całą piosenkę nie musi zaliczać jej z udziałem zeszytu. 

2. Zaliczenie piosenki indywidualnie (nieobowiązkowo) daje szansę uzyskania wyższej oceny. 
3.  Kartkówka  z teorii lub z odsłuchu prezentowanej muzyki (obowiązkowo). 
4. Prezentacje lekcji z dowolnie wybranego tematu (nieobowiązkowo).  
5. Prace domowe (obowiązkowe). Uczeń ma obowiązek znać treść sporządzanych notatek. 
6. Aktywność na lekcji (nieobowiązkowa). Uczeń aktywny na lekcji może zostać nagrodzony plusem. 

Dwa plusy ocena dobra, trzy plusy ocena bardzo dobra. Uczeń, który nie uczestniczy w lekcji może 
otrzymać ocenę niedostateczną. 



7. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego (obowiązkowe). Zeszyt oceniany jest przed wystawieniem 
oceny semestralnej i końcowo rocznej. Uczeń może uzyskać ocenę celującą za zeszyt, jeżeli jest on 
prowadzony dłużej niż jeden rok szkolny. 
 

III.  ZASADY USTALENIA OCENY SEMESTRALNEJ I KO ŃCOWOROCZNEJ 
 

Aby ustalić ocenę semestralną (roczną) nauczyciel oblicza średnią ważoną za poszczególne formy 
przyjmując odpowiednie wagi: 
 

Waga 1 
1. Zaliczenie piosenki  
2. Aktywność na lekcji 
3. Praca domowa  

Waga 2 
1. Kartkówka 
2. Prezentacja  
3. Zeszyt przedmiotowy 

Waga 3 
1. Systematyczne uczestnictwo w muzycznych formach szkolnych zajęć pozalekcyjnych 
2. Osiągnięcia artystyczne uczniów w konkursach szkolnych i poza szkolnych 

  
 

Ocenę semestralną uczeń otrzymuje według następujących kryteriów: 
 
 Ocena    uzyskana średnia ważona 
 
 Niedostateczna   0,00 – 1,60 
 Dopuszczająca  1,61 – 2,60 
 Dostateczna   2,61 – 3,60 
 Dobra    3,61 – 4,60 
 Bardzo dobra   4,61 – 5,30 
 Celująca   powyżej 5,30 
 
Ocena roczna jest oceną z całego roku szkolnego. 

 
IV.  KRYTERIA OCENIANIA: 
 
Ocena niedostateczna 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
-nagminnie opuszcza zajęcia, 
-bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, 
-nie opanował podstawowych umiejętności z zakresu muzyki objętych 
programem nauczania, 
-nie pracuje na zajęciach, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 
-nie pracuje w ogóle nad podniesieniem poziomu swojej ,wiedzy oraz muzykalności 
-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
-na lekcjach wchodzi w konflikty z kolegami i nauczycielami, 
-ma lekceważący stosunek do lekcji i nauczyciela. 
 
Ocena dopuszczająca 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: 
-opuszcza zajęcia  , 
-często jest nieprzygotowany do lekcji (brak podręczników, zeszytów, przyborów brak zadań domowych, 
brak ocen z aktywności), 
-nie wykazywał zainteresowania przedmiotem, 



-bardzo często nie brał czynnego udziału w lekcji, (bierne uczestnictwo) 
-uczeń nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, 
-jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, 
. 
 
Ocena dostateczna 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
-niesystematycznie uczestniczy w zajęciach  
-często jest nieprzygotowany do lekcji, 
-wykazuje braki w znajomości poznawanego repertuaru 
-nie wykazał się aktywnością na zajęciach (mało pracuje na lekcji) 
-pytany przez nauczyciela jest często nieprzygotowany, 
-wykazuje chęć pracy na lekcji na poziomie dostatecznym, 
-proszony przez nauczyciela często odmawia wykonania poleceń, 
- posiada niski pozom wiedzy o zasadach i historii muzyki. 
 
Ocena dobra 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 
-w zasadzie opanował materiał podstawy programowej, 
-w miarę systematycznie uczestniczy w zajęciach, 
-uczeń pracuje na lekcji, ale nie wykazuje dodatkowego zaangażowania na 
zajęciach, 
 
Ocena bardzo dobra 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: 
-całkowicie opanował materiał podstawy programowej, 
-chętny do pracy na lekcji, 
-z łatwością przyswaja nowo poznane utwory 
-systematycznie pracuje na lekcji, 
-potrafi samodzielnie ułożyć proste przebiegi rytmiczno-melodyczne 
-zawsze jest chętny i gotowy do pracy samodzielnej jak i w grupie. 
 
Ocena celująca 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: 
-wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, 
-jest zawsze przygotowany do zajęć, systematyczny, 
-bardzo zaangażowany na zajęciach, 
-chętny do pracy indywidualnej i w grupie, 
-potrafi samodzielnie ułożyć swój własny układ melodyczno- rytmiczny 
-jego umiejętności są zdecydowanie wyższe ,wyraźnie wybija się na poziomie grupy, 
-dodatkowo uczestniczy w  muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, konkursach ,przeglądach . 


