
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORKACH 

 
OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI 

1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.  

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

przedmiotowy, flet.  

3. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną pracę domową.  

4. W razie nieobecności na lekcji, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zeszytu, 

wykonania pracy domowej. 

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

tygodni.  

6. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć raz w ciągu semestru. Nieprzygotowanie 

należy zgłosić na początku lekcji. Nie może ono dotyczyć zapowiedzianej wcześniej kartkówki 

lub sprawdzianu. Każde kolejne nieprzygotowanie oznacza ocenię niedostateczną 

7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki, w terminie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni i umówi się na tę poprawę z nauczycielem. 

8. Uczeń może poprawić niedostateczną ocenę śródroczną lub roczną przedstawiając, 

uzupełniony zeszyt ćwiczeń oraz zaliczając wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału. 

9. Nauczyciel ma prawo dokonać pisemnego sprawdzenia wiadomości w formie kartkówki 

obejmującej materiał trzech ostatnich lekcji. O sprawdzianie z większej części materiału ma 

obowiązek poinformować z tygodniowym wyprzedzeniem. 

10. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru przynajmniej trzy oceny, w 

uzasadnionych przypadkach nauczyciel może odstąpić od tego wymogu. 

CO PODLEGA OCENIE 

 

- Wypowiedź ustna, 

- śpiew solo i w grupie, 

- realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych, tworzenia muzyki, 

- gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, wykonanie akompaniamentu 

rytmicznego, wykonanie w zespole odpowiedniej partii instrumentalnej, 

-  realizacja form muzyczno-ruchowych; ćwiczenia o charakterze choreograficznym, 



- umiejętność analitycznego słuchania muzyki w oparciu o poznane zasady muzyki, wiedzę z 

zakresu kultury muzycznej,  

- kartkówka, jako forma odpowiedzi, 

- praca kontrolna (np. test wiedzy, praca klasowa), 

- aktywność i zaangażowanie na lekcji, 

- zadania domowe, 

- uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane z 

realizowanym programem nauczania - wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach 

pozalekcyjnych (np. prezentacje, projekty, wykonanie pomocy dydaktycznych, 

przygotowywanie na lekcję materiałów na określony temat), 

- udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania 

muzycznego, występy na akademiach, 

- zeszyt przedmiotowy, (kryteria: poprawność treści, systematyczność prowadzenia, 

czytelność i przejrzystość, staranność i estetyka). 

 

INFORMACJA O OCENIE 

 

1. Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze 

wskazaniem kierunków poprawy. 

2.Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

uzasadniane są ustnie lub pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy 

zawierającą następujące treści: 

- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

- przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

- wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego  

3. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

-  na zebraniach ogólnych; 

-  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

-  podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

4. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 

obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w 

nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

5. Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym. 

6. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 – 6. Przy cyfrach dopuszcza się pisanie znaków 

„+”i „ -„. Inne stosowane w dzienniku symbole wspomagające nauczanie to: 

np. nieprzygotowanie - brak zeszytu, śpiewnika, podręcznika, pracy domowej 



bz,- brak zadania - informacja o niezaliczonym zadaniu bez konsekwencji obniżenia oceny 

jeżeli dziecko uzupełni brak w ciągu 2 tygodni, "bz" zostaje zamienione na stopień. jeżeli 

dziecko nie uzupełni braków i nie umówi się z nauczycielem, co do innego terminu, "bz" 

zostanie zamienione na ocenę niedostateczną (1). 

7. Oceny ze wszystkich form aktywności muzycznej są równoważne. 

8. Na ocenę końcowa (roczną) składają się oceny jakie otrzymał uczeń na okres I i II. 

Ustala się oceny bieżące w skali : 1, 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4 , 4+, 5-, 5, 5+,6 , które wpisuje się do 

dziennika. elektronicznego. Ocena śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest 

podsumowaniem pracy i wynika z ocen cząstkowych. 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej z muzyki jest średnia 

obliczana w następujący sposób: podstawą obliczeń są wszystkie otrzymane oceny; w 

przypadku prac i umiejętności poprawianych – obie oceny (np. ocena ze śpiewu i ocena z 

poprawy ). Plusy i minusy w ocenie bieżącej liczy się w następujący sposób: 

3+ jako 3,5 

3- jako 2,75 

-Średniej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

Od 1,56 do 2,55 dopuszczający 

Od 2,56 do 3,55 dostateczny 

Od 3,56 do 4,55 dobry 

Od 4,56 do 5,55 bardzo dobry 

5, 56 i wyżej celujący 

 

KRYYTERIA I ZAKRES OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z 

repertuaru dodatkowego, 

 Prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz 

z repertuaru dodatkowego, 

 Samodzielnie odczytuje i wykonuje dany utwór, 

 Posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo 

dobrą, 

 Systematyczne, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania muzyczne w 

szkole i poza szkołą 

 Bierze udział w konkursach, śpiewa w chórze. 

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, 



 Umie bezbłędnie wykonywać rytmy gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

 Potrafi rytmizować teksty, 

 Rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 

 Zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy 

 Podaje nazwiska kompozytorów z programu danej klasy 

 Potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywana zadań 

problemowych w nowych sytuacjach 

 

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 na używanych w szkole 

instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, 

 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 systematyczne i starannie zeszyt przedmiotowy 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 Niezbyt poprawnie i dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane 

w programie nauczania, 

 Niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na flecie melodie przewidziane w 

programie nauczania, 

 Wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych, 

 Zna tylko niektóre pojęcia i terminy muzyczne 

 Prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 Niedbale i niestaranie śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w 

programie nauczania, 

 Niedbale gra na instrumencie gamę oraz fragmenty utworów przewidzianych w 

programie, 

 Niechętnie podejmuje działania muzyczne, myli terminy i pojęcia muzyczne 

 Dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 

 Najprostsze polecenia wykonuje z pomocą nauczyciela 

 



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń tylko w sytuacjach wyjątkowych, gdy mimo usilnych 

starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki 

w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności 

przewidzianych dla danej klasy Mimo pomocy nauczyciela nie chce i nie potrafi wykonać 

najprostszych poleceń. Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.  

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH 

EDUKACYJNYCH 

 

Wymagania dostosowuje się indywidualnie na podstawie dokumentów wydanych przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dopuszcza się m.in.: 

 

mylenie i trudności w wysławianiu się, 

wydłużony czas odpowiedzi, 

uwzględnienie problemów z koncentracją i nieśmiałością, 

problemy z poznawaniem kształtów, różnicowaniem zjawisk dźwiękowych, 

problemy manualne 

problemy z koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową, 

wydłużenie czasu przeznaczonego na ćwiczenia, 

wydłużenie czasu pisania prac kontrolnych, 

odpytywanie oraz wykonywanie ćwiczeń poza forum klasy, 

powtarzanie poleceń i upewnianie się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane, 

pomoc w selekcjonowaniu wiadomości, mobilizowanie i wzmacnianie pozytywne ucznia. 

 

ZINDYWIDUALIZOWANA OCENA Z MUZYKI 

 

Przy wystawianiu oceny z muzyki będą brane pod uwagę indywidualne predyspozycje i 

zdolności uczniów. Po rozpoznaniu możliwości każdego ucznia ocenie podlegać będzie 

zaangażowanie i wkład pracy oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. Na ocenę semestralną i roczną wpływać będzie też 

dodatkowe pozalekcyjne zaangażowanie uczniów w rozwijanie własnych uzdolnień i 

zainteresowań , np. nauka w szkole muzycznej, przynależność do chóru, zajęcia w grupie 

tanecznej lub wokalnej, pod warunkiem, że uczeń zaprezentuje na lekcji swoje postępy w 

nauce. 

 


