
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI  

w Liceum Ogólnokształcącym w Lipianach  

 

 

Przedmiotem oceniania są:  

-  wiadomości;  

-  umiejętności;  

-  postawa ucznia i jego aktywność.  

 

Cele ogólne oceniania:  

-  rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu  

   przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych;  

-  poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach  

   w tym zakresie;  

-  pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu;  

-  motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

 

Informacja o ocenie 

Nauczyciel – uczeń:  

- nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej wystawionej oceny 

- uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny na prośbę 

własną lub prośbę rodziców 

- nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy 

- oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.  

 

Nauczyciel –rodzice:  

Z dziennika elektronicznego, podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji nauczyciel przekazuje 

rodzicom (prawnym opiekunom): 

- informacje o aktualnych postępach i rozwoju ucznia 

- informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia  

- udziela wskazówek do pracy z uczniem 

- rodzice są zobowiązani do monitorowania postępów w dzienniku elektronicznym.  

 

Ocenianie odbywa się jawnie i w sposób konkretny, tak aby uczniowie sami mogli oceniać pracę zarówno 

własną, jak i kolegów  

Uczniowie z dysfunkcjami są traktowani indywidualnie zgodnie z dostosowaniami.  

Ocenie powinny podlegać następujące elementy:  
• śpiew, 

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,  

• działania twórcze, 

• znajomość terminów i wiedza muzyczna, 

• aktywność na lekcjach. 

 

Cele oceniania uczniów:  

- Aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w zajęciach. 

- Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu. 

- Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań i zdobywania wiedzy  

  oraz umiejętności 

- Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

  i postępach w nauce 

- Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

- Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

- Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach  



- Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i 

jak powinien dalej się uczyć; 

- Monitorowanie bieżącej pracy ucznia  

 

Zasady ogólne oceniania uczniów: 

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. 

2. Uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe,  systematycznie 

rozłożone w czasie. 

3. Uczeń po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) ma prawo być oceniany 

w późniejszym, ustalonym przez nauczyciela terminie ( usprawiedliwiona nieobecność związana  

            z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi). 

4. Prace klasowe podlegające ocenie są obowiązkowe 

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. 

6. Termin podania oceny z prac programowych nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu ich 

przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole).  

 

Sposoby oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów  

Sposób oceniania w znaczący sposób wpływa na stosunek uczniów do przedmiotu, a co za tym idzie - także 

na efektywność procesu nauczania. Na lekcjach muzyki, która jako przedmiot artystyczny wymaga 

szczególnego podejścia do tej kwestii, ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim 

motywować ucznia do działania i rozwijania swoich umiejętności.  

 

Ocenianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 

Przy ocenianiu ucznia należy oddzielić jego postępy w opanowywaniu wiedzy teoretycznej, niewymagające 

aktywności muzycznej, od umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i tworzenia muzyki. Znajomość 

elementów teorii i historii muzyki powinna być oceniana według jednakowych kryteriów dla całej klasy. 

Dotyczy to także umiejętności pisania nut (z wyłączeniem dzieci z dysgra- fią).  

W celu sprawdzenia wiedzy muzycznej nauczyciel wykorzystuje: 

• ćwiczenia utrwalające - dają możliwość określenia stopnia opanowania przez uczniów wiedzy  

muzycznej; 

• ćwiczenia jako sprawdziany - niektóre zadania (np. krzyżówki, ąuizy) nadają się do  

szybkiego sprawdzenia wiadomości. 

 

Umiejętności praktyczne oceniane są w kontekście predyspozycji muzycznych ucznia.  

W tym przypadku ewaluacja nie może wynikać z bezwzględnej skali osiągnięć.  

Każdy uczeń ma możliwość uzyskania oceny bardzo dobrej, jeśli tylko będzie zaangażowany i staranny.  

Ocena jest zatem relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i prezentowanej przez nich postawy. 

 

Wystawiając ocenę z muzyki bierze się pod uwagę cele a jednym z podstawowych celów tego przedmiotu 

jest przygotowywanie uczniów do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury 

muzycznej oraz aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu muzycznym kraju.  

Ocenie powinny podlegać następujące elementy:  

• śpiew,  

• gra (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach, flażolecie, oraz na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych),  

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,  

• działania twórcze,  

• znajomość terminów i wiedza muzyczna,  

• aktywność na lekcjach,  

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

 

 

 

 

 



KRYTERIA 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 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, 

• jest bardzo aktywny muzycznie, 

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

akompaniament perkusyjny do piosenki.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• prawidłowoisamodzielnieśpiewawiększośćpiosenekprzewidzianychwprogramienauczania, 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych  

w programie nauczania,  

• umiebezbłędniewykonywaćrytmy-gestodźwiękamiinainstrumentachperkusyjnych,  

• potrafi rytmizować teksty, 

• rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,  

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• poprawnie i zniewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,  

• poprawnie i zniewielką 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.  

 

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 uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. 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 potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń 

wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ucznia.  

 

Kryteria oceniania - co oceniamy  

1. Podczas wystawiania oceny za śpiew należy wziąć pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość 

tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.  

2. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie trzeba uwzględnić: 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, należy wziąć pod uwagę: 

• 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-pla- stycznych,  

• 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 

            lub chórze oraz za udział w ich występach, należy podwyższyć uczniowi ocenę z muzyki  

            o jeden stopień.  

6. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy estetykę ogólną,systematyczność i prace domowe 

odrabiane przez ucznia samodzielnie.  

 

Prace artystyczne oceniane są wg założonych kryteriów wykonania:   
- powyżej 100% celujący 

- 90 %- 100% bardzo dobry  

- 75% - 89 % dobry 

- 50 %– 74% dostateczny 

- 30% - 49% dopuszczający  

- 0% - 29% niedostateczny  

 

 

Ustalona na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania rozstrzyga 

nauczyciel, a w kwestiach spornych Dyrektor Szkoły.  

 

 


