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KKOONNTTRRAAKKTT    PPOOMMIIĘĘDDZZYY  NNAAUUCCZZYYCCIIEELLEEMM  AA  UUCCZZNNIIAAMMII  
 
 
 
1.Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela   
   (posiada odrobione  zadanie domowe, posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz inne, własne 
   przybory potrzebne do pracy na lekcji). 
2.Uczeń ma prawo  2 razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie bez ponoszenia    
   konsekwencji.  Nieprzygotowanie ucznia do zajęć  np. brak zeszytu, książki nie zwalnia go z pracy    
   na lekcji. W razie odmówienia pracy otrzymuje „-’’. Po wykorzystaniu swoich szans otrzymuje ocenę     
   niedostateczną. Brak przygotowania do lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku     
   lekcji. 
3.Kartkówki i testy są zapowiadane i obowiązkowe. W przypadku nieobecności na sprawdzianie 
  (lub innej pracy pisemnej) uczeń musi zaliczyć materiał w terminie ustalonym z nauczycielem po    
  po powrocie do szkoły. Termin i forma zaliczenia ustalany jest na pierwszej lekcji po   
  absencji. Jeżeli uczeń nie   zaliczy materiału w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. 
4.Ocena, z której uczeń jest niezadowolony (niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna) może zostać       
  poprawiona w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku poprawy, wyjściową  bazą do wyliczenia oceny z danej pracy jest średnia arytmetyczna ze 
sprawdzianu i jego poprawy. 
 5.W przypadku nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić   
   teoretyczne wiadomości z zajęć muzyki i odrobić zadaną pracę domową. 
6.Uczeń zalicza nauczoną piosenkę w terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku nieobecności    
   ucznia na zajęciach zasady zaliczenia są takie same jak w przypadku prac pisemnych. 
7.Aktywność oceniana jest za pomocą ocen cząstkowych oraz + i - .  
   Trzy plusy to ocena   bardzo dobra. Za brak pracy na lekcji, odmówienie wykonania poleceń nauczyciela 
   uczeń może otrzymać „-”. Trzy minusy to ocena niedostateczna. 
8. Przeliczanie punktów na ocenę szkolną z kartkówek i testów: 

0-29%   punktów - niedostateczny, 
30-49% punktów - dopuszczający, 
50-69% punktów - dostateczny, 
70-85% punktów - dobry, 



85-95% punktów - bardzo dobry, 
95-100% punktów - celujący 

    Ocenę celującą z pracy pisemnej otrzymuje uczeń, który napisał ją na ocenę bardzo dobrą oraz poprawnie  rozwiązał zadania o podwyższonym stopniu 
trudności. 

 
9. Ocena śródroczna  wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w I semestrze.  Ocena    roczna   jest średnią ocen   z pierwszego i drugiego 
okresu.  
 
Wymagania stawiane uczniom (podstawowe i ponadpodstawowe) wynikają bezpośrednio z realizacji materiału zawartego w cyklu Muzyczny Świat. Uczeń 
spełniający wymagania podstawowe w pełnym zakresie otrzymuje ocenę dostateczną, a w niepełnym – dopuszczającą. 
Uczeń, który w pełni opanuje materiał podstawowy i ponadpodstawowy otrzyma ocenę bardzo dobrą, a w niepełnym zakresie ocenę dobrą. Uczeń, który nie 
podejmuje żadnych działań, ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem nauczania może 
otrzymać ocenę niedostateczną. Szczególną opieką należy otoczyć uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, wobec których należy dostosować 
wymagania do ich potrzeb i możliwości. 
O ocenę celującą na koniec semestru/ roku może ubiegać się uczeń który: aktywnie uczestniczy w  uroczystościach i imprezach szkolnych,  reprezentuje 
szkołę w koncertach środowiskowych, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych typu: zespół wokalny, chór, reprezentuje szkołę  w konkursach i festiwalach  
muzycznych, oraz spełnia warunki PSO na ocenę bardzo dobrą, 
 
 
 
 
                                              
      ZZAASSAADDYY  OOCCEENNIIAANNIIAA  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  MMUUZZYYKKAA  
 
 
W przypadku przedmiotów artystycznych, do których należy muzyka, nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, powinien wziąć pod uwagę przede 
wszystkim następujące kryteria oceny: 

 indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych, 
 postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań muzycznych,  
 poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia w zakresie śpiewania, tworzenia, słuchania, ew. grania na instrumencie.  
 uzyskany poziom wiedzy teoretycznej (historia muzyki, zasady muzyki), 
 postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 
 podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska, 

 
 
 
                                                  
                                                
 



 
 
     NNAA  OOCCEENNĘĘ  ZZ  MMUUZZYYKKII  WWPPŁŁYYWWAA::  

  

  
1. Aktywne uczestnictwo w lekcji. 
2. Stosunek do przedmiotu. 
3. Wysiłek ucznia i wyraźnie wykazywana chęć zdobywania wiedzy. 
4. Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce 
5. Znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania 
6. Prowadzenie zeszytu nutowego, „Śpiewnika” oraz przygotowanie do lekcji. 
7. Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, imprezach środowiskowych, konkursach muzycznych. 
 
 
 
    OOCCEENNIIEE  PPOODDLLEEGGAAJJĄĄ::  

  

  
1. Opanowanie wiedzy z zakresu wybranych tematów 
2. Umiejętności muzyczne – śpiew, gra na instrumentach. 
3. Aktywność na lekcjach. 
4. Zadania twórcze. 
5. Zadania domowe. 
6. Sprawdziany wiadomości (kartkówki – czas 10 do 15 min.) 
7. Prace pisemne 
  Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w  
  uroczystościach szkolnych, imprezach pozaszkolnych i konkursach muzycznych. 
  Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje    
  dziecka: jego możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz  
  prawidłowa  postawa w czasie wykonywania utworu. 
  Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują ucznia w ocenie ze       
  śpiewu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W SKALI OCEN SZKOLNYCH 
 

 
            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, 

- rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zainteresowania muzyczne na zajęciach pozalekcyjnych, np. w zespole 

wokalnym, chórze szkolnym, 

- prezentuje swoje umiejętności muzyczne podczas  uroczystości  szkolnych, 

- reprezentuje szkołę w uroczystościach środowiskowych  i imprezach artystycznych,  

- reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych, 

- jest wyróżniająco aktywny na lekcjach, 

- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy, 

 

 

 
 

 

 
       Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował na wysokim poziomie zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania:  

 

- 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 swój pogląd i postawę twórczą, 

- 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, 

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

- poprawnie formułuje wnioski, 

- dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań, 

- 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 zawsze 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 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 nieprzygotowany do lekcji, 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń, 

- nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny  - wykazuje całkowitą niechęć do przedmiotu oraz pracy. 
 

Ocena niedostateczna nie jest wynikiem braku możliwości i uzdolnień muzycznych ucznia, ale wynika z jego całkowitej niechęci do realizacji zadań 

edukacyjnych i lekceważącego stosunku do przedmiotu. 

   
 
 

Izabela Muszyńska 
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