
Przedmiotowy system oceniania z MUZYKI

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki opracowane są w oparciu o aktualnie obowiązujący w
szkole podstawowej   „Program nauczania muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej  
„ Lekcja muzyki”                                                                                                          Autorzy: 
Monika Gromek, Grażyna Kilbach, wydawnictwo NOWA ERA.
Zajęcia odbywają się  w wymiarze - 1 godzina tygodniowo,  w klasach IV, V, VI i VII.

1. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCENIE NA LEKCJACH MUZYKI :
      - śpiewanie (prawidłowe pokonywanie skoków interwałowych, utrzymanie rytmu, 
znajomość tekstu,  
        dykcja) 
      - pisemne powtórzenie wiadomości ( obejmujące materiał poznany w ciągu ostatnich       
         3 – 5 miesięcy)
      - odpowiedzi ustne
      - gra na instrumentach ( flet prosty)
      - taniec
      - aktywność na lekcji
      - umiejętności  ponad przedmiotowe :
                               * dodatkowa działalność muzyczna ( uczęszczanie na koła zainteresowań 
związanych                         
                                   z muzyką ; udział w apelach, reprezentowanie szkoły na zewnątrz)

 śpiewanie z pamięci pieśni nieobowiązkowych
 umiejętność wyszukiwania wiadomości o muzyce w innych źródłach

(INTERNET, czasopisma , książki itp.)

2.  SPOSÓB OCENY POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW AKTYWNOŚCI :
   -  stopnie ( śpiewanie, prace pisemne, odpowiedzi ustne, gra na instrumentach,
      taniec, aktywność na lekcji, umiejętności ponad przedmiotowe)
  UWAGA: OCENIANIE DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH  
UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH UCZNIÓW

 celujący – za umiejętności ponad przedmiotowe
 bardzo dobry -  za prawidłowe wykonanie : piosenki, tańca, gry na 

instrumencie       oraz za prawidłową i wyczerpującą odpowiedź
 dobry, dostateczny – za niedokładną odpowiedź i wykonanie

śpiewu tańca, gry na instrumencie
 dopuszczający – za minimalną wiedzę i umiejętności muzyczne
 niedostateczny – za złą odpowiedź lub jej brak i za ignorujący stosunek 

do doskonalenia posiadanych umiejętności muzycznych

3. SPOSÓB POPRAWY OCENY NIEDOSTATECZNEJ :
      a )  Po każdej pracy pisemnej dokonuje się analizy błędów i poprawności odpowiedzi. 
Uczeń może poprawić z danego przedmiotu tylko jedną ocenę pozytywną ( dop, dost, db, bdb)   
z pracy pisemnej w półroczu . Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia oddania prac  
przez nauczyciela. Jeśli z tego prawa nie skorzysta w wyznaczonym terminie traci do niej 
prawo. 
   b)  Uczeń może poprawiać oceną niedostateczną ze sprawdzianu dowolną ilość razy w 
terminie trwania półrocza w którym odbył się sprawdzian. 



   c) Kryteria prac  pisanych lub poprawianych w drugim terminie nie ulegają zmianie i ocena z 
nich wpisywana jest przez nauczyciela do dokumentacji szkolnej. 
  d) Formą poprawy oceny cząstkowej ( nie dotyczy prac pisemnych ) jest dostanie lepszej oceny
z kolejnej odpowiedzi, czy kartkówki. To samo tyczy się odpowiedzi  ( śpiew, gra na 
instrumencie), prac domowych i aktywności ucznia na zajęciach.
4. KRYTERIA OCEN
Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny. 
Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób 
przeliczania punktów  na ocenę szkolną:
    0%  do 30%  punktów - ocena niedostateczna
    31% do 49% punktów - ocena dopuszczająca
    50% do 74% punktów - ocena dostateczna
    75% do 90% punktów – ocena dobra
    90 do 99 %   punktów- ocena bardzo dobra
    Ponad 99% - ocena celująca.

5. OCENIANIE UCZNIÓW Z IPN
   W ocenianiu uwzględnia się zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach PPPP.
   Oceniając ucznia z indywidualnym programem nauczania wynikającym z badań 
przeprowadzonych przez PPPP należy:
- dostosować wymagania do indywidualnych możliwości ucznia,
- zwrócić uwagę na zaangażowanie pracy na lekcji,
- udzielić pomocy podczas odpowiedzi ustnych (dodatkowe pytania), wspierać, nagradzać,
- oceniać wartości merytoryczne, indywidualizować tj. różnicować stopień trudności zadań, 
ćwiczeń  w pracach domowych itp. jeżeli są możliwości i chęci ucznia - motywować do udziału 
w dodatkowych zajęciach muzycznych .

 A) Ocenianie uczniów niedosłyszących, nauczyciel:
-umiejscawia ucznia  blisko nauczyciela ( od 0,5 do 1.5 m ), którego twarz jest dobrze 
oświetlona, może słuchać jego wypowiedzi i jednocześnie odczytywać mowę z ust; 
- mówi do dziecka wyraźnie używając normalnego głosu i intonacji, unika gwałtownych ruchów
głową czy nadmiernej gestykulacji;
-w przypadku trudności zapewnia mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułuje inaczej polecenie, 
używając prostego, znanego dziecku słownictwa;
- umiejscawia dziecko niedosłyszące w ławce ze zdolnym uczniem, zrównoważonym 
emocjonalnie, który chętnie dodatkowo  pomaga.  np. szybciej otworzy książkę, wskaże 
ćwiczenie, pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.;
- podczas lekcji  często zwraca się do dziecka niesłyszącego, zadaje pytania – ale nie dlatego, 
aby oceniać jego wypowiedzi, ale by zmobilizować go do lepszej koncentracji uwagi i ułatwić 
mu lepsze zrozumienie tematu. 
-  uczniowie mogą być zwolnieni z  solowego śpiewania piosenek na ocenę lub elementów tańca
realizowanych podczas lekcji.

B) Ocenianie uczniów z   niepełnosprawnością intelektualną   w stopniu lekkim  , dotyczy  
treści zawartych    w wymaganiach podstawowych. 
Nauczyciel:
-pozostawia więcej czasu na  utrwalenie materiału;
-podaje polecenia w prostszej formie;
-unika trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć;
-często odwołuje się do konkretnego przykładu;
-unika pytań problemowych, przekrojowych;



-odrębnie instruuje.
Ocenianie odbywa się za pomocą stopni szkolnych i w postaci słownej w celu wytworzenia 
silniejszej motywacji i zachęty dla ucznia do pracy.
Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób 
przeliczania punktów  na ocenę szkolną:
    0%  do 30%  punktów - ocena niedostateczna
    31% do 49% punktów - ocena dopuszczająca
    50% do 74% punktów - ocena dostateczna
    75% do 90% punktów – ocena dobra
    90 do 99 %   punktów- ocena bardzo dobra
    Ponad 99% - ocena celująca.

6. OCENIANIE SUMUJĄCE
Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na: 
-cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 
programu nauczania
- półroczne i końcoworoczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 
zgodny z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przewidziany w programie 
nauczania na dany semestr lub rok szkolny. Przy wystawianiu ocen semestralnych i 
końcoworocznych bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, jednak najwyższą wagę 
mają oceny ze sprawdzianów. Ocena semestralna i końcoworoczna  nie jest średnią 
arytmetyczną wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia.

7.  ZASADY OCENIANIA W PRACY ZDALNEJ
1.Komunikuję się z rodzicami i uczniami poprzez e- dziennik, Teams.
2.W pracy zdalnej uczniowie otrzymują polecenia do wykonania na podstawie podręcznika, 
zeszytu ćwiczeń , e- podręczników, portali internetowych, prezentacji, dostępnych filmów i 
aplikacji.
3.Ocenianie uczniów odbywa się  poprzez wysyłanie prac we wskazanym terminie. W trakcie 
lekcji może być oceniana aktywność. Uczniowie za wykonane zadania otrzymają też oceny  po 
powrocie do szkoły.

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych  w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  oraz  statutu  szkoły.

Nauczyciel muzyki:
Aneta Mateusiak- Bagińska
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