
Zasady oceniania z przedmiotu muzyka w Międzykulturowej Szkole 
Podstawowej „Otwarty Świat” im. F. Chopina w Krakowie 

 

 
Na przedmiocie muzyka uczeń oceniany jest na podstawie: 
1) umiejętności w zakresie: 
śpiewania; 
grania na instrumentach; 
tworzenia/improwizowania muzyki; 
formułowania wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów; 
2) wiedzy muzycznej dotycząca: 
zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych i umiejętne ich 
stosowanie w wypowiedziach o muzyce); 
biografii i twórczości kompozytorów; 
aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry); 
zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej; 
3) postępów, zaangażowania w działania muzyczne, w tym: 
aktywności na lekcjach wynikającej z zainteresowania przedmiotem; 
umiejętności pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc); 
prezentacji dokonań; 
kreatywności. 
 
Formy sprawdzania wiedzy: 
- klasówki (zaplanowana jest jedna w semestrze) 
- kartkówki 
- odpowiedzi ustne 
- prezentacje artystyczne 
- zadania grupowe w klasie 
- zadania domowe 
- samodzielne prezentacje uczniów na wybrane tematy 
 
Aktywność, współpraca z nauczycielem i innymi uczniami oraz zaangażowanie w 
wykonywane zadania na lekcji są oceniane w formie plusów (trzy plusy dają ocenę bardzo 
dobrą z aktywności na lekcji). 
Dodatkową oceną nagradzany jest udział w różnego typu koncertach, spektaklach i 
wydarzeniach muzycznych, oceniany po zrecenzowaniu wydarzenia. 
Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz raz w ciągu 
semestru zgłosić brak zadania domowego. 
Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcję zeszyt przedmiotowy 
Uczeń ma prawo do poprawiania ocen (na zasadach ustalonych przez nauczyciela) 
 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne kształtują się następująco: 

 
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 



programie nauczania (95/100%); 
- zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji; 
- wykazuje zainteresowanie w dziedzinie szeroko pojętej sztuki muzycznej, samodzielnie i 
twórczo rozwija zdolności i umiejętności (np. aktywnie działa w różnego typu zespołach 
muzycznych, jest słuchaczem koncertów i audycji) 
- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty; 
- potrafi zagrać wybrane przez siebie utwory na dowolnym instrumencie; 
- potrafi zaśpiewać a capella i z akompaniamentem wybrane piosenki i pieśni; 
- potrafi formułować opinie i dyskutować na temat muzyki korzystając z poznanych pojęć i 
terminów 
- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 
przedmiotów; 
- zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe. 
 
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania (85-95%) 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 
- potrafi bardzo dobrze zaśpiewać z akompaniamentem wybrane piosenki i pieśni; 
- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji; 
- potrafi formułować opinie i dyskutować na temat muzyki korzystając z poznanych pojęć i 
terminów 
- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 
- odrabia prace domowe. 
 
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 
- opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 
nauczania (70-85%); 
- poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 
- korzysta z różnych źródeł informacji; 
- śpiewa poprawnie pod względem muzycznym wybrane pieśni i piosenki; 
- na lekcjach jest aktywny, zdyscyplinowany, zaangażowany podczas pracy w grupach 
- odrabia prace domowe. 
 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 
- opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w 
realizowanym programie nauczania (50-70%); 
- wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela; 
- potrafi poprawnie zaśpiewać z akompaniamentem wybrane piosenki lub pieśni; 
- z reguły odrabia prace domowe; 
- wykazuje niewielką aktywność na lekcjach, praca w grupach oraz współpraca z 
nauczycielem budzą zastrzeżenia 
 
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 
- w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 
programie nauczania (30-50%); 
- nie wykazuje zainteresowania ani aktywności w dziedzinie muzyki ani na lekcjach 
przedmiotowych 



- wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela; 
- potrafi zaśpiewać z akompaniamentem wybrane najprostsze piosenki; 
    
  
Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej semestralnej lub 
rocznej. 
 
Uczeń ubiegający się o podwyższenie semestralnej lub rocznej oceny z przedmiotu musi 
spełnić następujące warunki: 
- uzyskać przynajmniej 80% rocznej frekwencji na lekcjach przedmiotowych 
- nieobecność na lekcjach w przeważającej części powinna być usprawiedliwiona 
- brak zastrzeżeń co do bieżącej pracy z przedmiotu przez cały rok 
- branie udziału w zapowiedzianych w roku szkolnym pracach/projektach. 


