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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych priorytetem w ocenianiu jest: 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  Przy ustalaniu 

oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. 

Ponadto dokonując oceny osiągnięć uczniów, nauczyciel bierze pod uwagę: 

•  indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych; 

•  postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań; 

•  uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej                                      

    i wiadomości z teorii oraz historii muzyki; 

•  postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki; 

•  podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, włączanie się w życie artystyczne szkoły                

    i środowiska; 

•  rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań około muzycznych. 
 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 

•  Wiedza (zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz 

nauki własnej) 

•  Umiejętności (wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prawidłowa interpretacja i 

samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem, poprawne korzystanie z 

pomocy dydaktycznych, podręcznika,  gra na instrumencie, śpiew, umiejętność pracy w grupie) 

•  Postawy (samodzielność i aktywność podczas lekcji, kreatywne podejście do zadań i problemów, 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz kart pracy, odrabianie zadań domowych, artystyczna 

działalność pozalekcyjna) 

NARZĘDZIA POMIARU 
 

• sprawdziany, testy, kartkówki, karty pracy  

• odpowiedzi ustne 

• referaty 

• śpiew piosenek solo lub w małej grupie (2-3 osoby) 

• gra na instrumencie  

• analiza utworów muzycznych 

• zeszyt przedmiotowy 

• zadania domowe 

• samodzielna praca dodatkowa 

• samodzielne przygotowanie materiałów do lekcji 

• aktywność ucznia na lekcji 
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• długoterminowe prace projektowe (gazetki, albumy, plakaty, prezentacje multimedialne, projekty) 

• artystyczna działalność pozalekcyjna (chór szkolny, koło muzyczne, szkolne       

   programy artystyczne, występy solowe i zespołowe, udział w konkursach i przeglądach) 

KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt 

przedmiotowy, instrument melodyczny.  

 

Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną, o ile była zadana, pracę 

domową.  

 

W razie nieobecności na lekcji, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zeszytu oraz wykonania 

pracy domowej. 

  

W przypadku dłuższej absencji uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości w ciągu dwóch 

tygodni.  

 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu semestru. Nie może ono 

dotyczyć zapowiedzianej wcześniej kartkówki lub zaliczenia gry na instrumencie. Za każde kolejne 

nie przygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Prace pisemne: 

Wszystkie sprawdziany, testy, kartkówki, mają przyporządkowaną liczbę punktów do zadań. 

Ustalając odpowiednią ilość punktów do oceny, określono procentowe progi poszczególnych ocen: 

 

OCENY PUNKTY 

celujący 99% - 100% punktów 

bardzo dobry 90%  - 98%  punktów 

dobry 75% - 89%  punktów 

dostateczny 50% - 74%  punktów 

dopuszczający 30% - 49%  punktów 

niedostateczny 0% - 29%  punktów 

Sprawdziany obejmują wiadomości z jednego działu (epoki) – czas trwania w zależności od zakresu 

materiału. Kartkówki obejmują część działu (1-2 lekcje) – czas trwania 5-15 minut. Przed każdą 

pracą pisemną nauczyciel informuje uczniów o zakresie materiału, stopniu trudności z 

tygodniowym wyprzedzeniem. W razie nieobecności na kartkówce, sprawdzianie uczeń zalicza 

objęty nią materiał ustnie lub pisemnie w ciągu dwóch tygodni.  Brak uzupełnienia oceny z 

kartkówki czy sprawdzianu sprawia, że nauczyciel po wyznaczonym terminie wystawia ocenę 

niedostateczną.  

Odpowiedź ustna, pisemna i referat: 

Oceniane są krótsze lub dłuższe odpowiedzi ucznia na zadane pytanie. Oceniając odpowiedź ustną 

na stopień, nauczyciel bierze pod uwagę:  

- zawartość rzeczową, wyrażanie sądów, uzasadnianie, umiejętność formułowania myśli, 

- merytoryczną aktywność na lekcji. 

 



 4 

Przy ocenie odpowiedzi bierze się pod uwagę: 

• zawartość merytoryczną wypowiedzi 

• stosowanie języka sztuki 

• umiejętność formułowania myśli i uzasadniania poglądów 

• formę prezentacji 

• pomysłowość i inwencję twórczą 

• samodzielność pracy 

• estetykę wykonania 

• ujęcie tematu 

• poziom pracy 

 

Śpiew: 

 
Śpiew – sprawdzenie stopnia opanowania utworów wokalnych:  

- śpiewanie piosenek, pieśni lub ich fragmentów solo,  

- śpiewanie piosenek, pieśni lub ich fragmentów w małej grupie, 

- śpiewanie piosenek, pieśni w zespole klasowym. 

Ocena ze śpiewu uwzględnia umiejętności ucznia w zakresie: 

• poprawności intonacyjnej i rytmicznej 

• dykcji i artykulacji 

• interpretacji wokalnej 

• ogólnego wyrazu artystycznego 

• stopnia opanowania tekstu 

 

Gra na instrumencie  
 

gra na instrumentach - sprawdzenie stopnia opanowania utworu instrumentalnego:  

- zagranie utworu lub jego fragmentu,  

- zagranie akompaniamentu rytmicznego na instrumencie perkusyjnym, 

- zagranie w zespole odpowiedniej partii instrumentalnej utworu, 

Aktywność ucznia: 

Oceniane jest czynne uczestnictwo ucznia podczas zajęć w: rozwiązywaniu problemu, zbiorowej 

dyskusji, itp. 

Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusem lub oceną. Odpowiedniej liczbie plusów 

przyporządkowana jest ocena (za każde 3 plusy - ocena bardzo dobra). Każdy uczeń może zdobyć 

na jednej lekcji dowolną liczbę plusów. Gromadzenie plusów może odbywać się przez kilka 

kolejnych lekcji i nie wyklucza to zdobycia ocen. 

Przez aktywność ucznia rozumie się również dobrowolne przygotowanie fragmentów lekcji (np. na 

temat wybranej postaci ze świata sztuki). Uczeń ma wówczas możliwość zdobycia oceny nie 

niższej niż dobrej. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji (brak podręcznika,  instrumentu, zeszytu) 

oznacza się w dzienniku. 

Zdobycie trzech minusów skutkuje ocena niedostateczną. W przypadku lekcji gdzie nauczyciel 

zapowiedział zaliczenie gry na instrumencie lub śpiew piosenki na ocenę,  ich brak jest 

równoznaczny z oceną niedostateczną.  

 



 5 

Artystyczna działalność pozalekcyjna: 

Aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowymi: 

• za udział w konkursach na różnych etapach;  

• prezentowanie umiejętności na forum publicznym w szkole i poza nią; 

• za aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań o charakterze   

muzycznym  

• reprezentowanie szkoły w przedsięwzięciach o charakterze artystycznym; 

Zeszyt przedmiotowy 

Ocenie podlega: 

- systematyczność, poprawność oraz estetyka wykonywanych zadań i prac domowych, 

W każdym semestrze zeszyt ucznia może podlegać ocenie, na którą składa się: 

• kompletność i systematyczność prowadzonych notatek 

• poprawność wykonywania ćwiczeń lekcyjnych 

• kompletność zadań domowych 

• czytelność i estetyka prowadzonych notatek 

Brak zeszytu , gdy sprawdzane jest w nim zadanie domowe, traktowane jest jako brak zadania 

domowego. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego (zeszyt do nut) jest konieczne. Uczeń nieobecny 

w szkole ma obowiązek uzupełnienia zeszytu w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie. 

Zadanie domowe: 

Oceniana jest praca (pisemna, ustna lub zadanie praktyczne), zlecona przez nauczyciela do 

samodzielnego wykonania w domu. Przy ocenianiu samodzielnej pracy domowej ucznia bierze się 

pod uwagę: 

• zawartość rzeczową 

• prawidłowość formy wykonania 

• wkład własnej pracy 

Brak zadania domowego, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym znakiem „-„ "bz" "np" lub 

oceną niedostateczną w przypadku zadania domowego większej rangi.  

Zasady poprawiania ocen, ocena semestralna i roczna 

• uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny (jeden raz w ciągu dwóch tygodni od 

wystawienia oceny) zaliczając wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału, wykonując 

określone pieśni i piosenki lub grę na instrumencie. 

• ocenę semestralną i roczną uczeń ma prawo poprawić zgodnie z zapisami WZO 

• o formie zaliczenia lub poprawy – pisemna czy ustna decyduje nauczyciel w porozumieniu z 

uczniem; 

• uczeń nieobecny na sprawdzianie , który nie zgłosi się celem zaliczenia sprawdzianu          

(w ciągu dwóch tygodni), będzie miał wpisaną ocenę niedostateczną. 
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Ocena semestralna i roczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i postaw ucznia      

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

semestrze, nie jest jednak średnią arytmetyczną tych ocen. Przy wystawianiu oceny 

rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe z całego roku i ocenę 

semestralną.  

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a 

także:  

- szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o 

muzyce oraz umiejętności twórcze z zakresu tworzenia i ekspresji muzycznej,  

- ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,  

- wyróżnia się aktywnością na lekcjach, 

- rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania muzyczne na zajęciach 

pozalekcyjnych, np. w zespole wokalnym, zespole instrumentalnym, zespole tanecznym, 

-  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych  

i teoretycznych zadaniach muzycznych, 

- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy, 

- prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i lokalnych uroczystościach, 

akademiach, imprezach artystycznych,  

- reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych, 

- uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych. 

  

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania muzyki, ponadto:  

- posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i 

teoretycznych zadaniach muzycznych,  

- realizuje pomysły muzyczne rozwijając, własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, 

- ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy, 

- wykazuje dużą aktywność na lekcji,  

- starannie wykonuje ćwiczenia praktyczne, 

- bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 

- potrafi bronić swoich poglądów i własną twórczą postawę,  

- jest zawsze przygotowany do zajęć.  

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym,  

a także: 

- potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach  

i zadaniach muzycznych,  

- stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, 

- ma dobrze zorganizowany warsztat pracy, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne,  

- pracuje systematycznie i efektywnie (indywidualnie i w zespole), 

- poprawnie formułuje wnioski, 

- dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 
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- bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.  

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który częściowo opanował zakres wiedzy  

i umiejętności określony programem nauczania muzyki oraz: 

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,  

- wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, często z 

pomocą nauczyciela, 

- nie pracuje systematycznie,  

- rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych, 

- przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, 

- ma słabo zorganizowany warsztat pracy.  

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który na poziomie elementarnym opanował zakres wiedzy 

i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także: 

- z pomocą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu trudności,  

- nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności, 

- nie pracuje systematycznie,  

- niestarannie wykonuje ćwiczenia, 

- niechętnie podejmuje działania muzyczne, 

- biernie uczestniczy w zajęciach, 

- trudno organizuje swój warsztat pracy, 

- nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań. 

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości określonych 

programem nauczania oraz: 

- nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności muzycznej, 

- wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu, 

- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych, 

- jest stale nieprzygotowany do lekcji, 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń, 

- nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny, 

-   wykazuje całkowitą niechęć do przedmiotu oraz pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


