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1.Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą: 

 czynnego uczestnictwa w zajęciach 

 wykazywania pozytywnej motywacji do przedmiotu 

 umiejętności samodzielnego wykonywania zadań 

 mobilizowania kolegów do pozytywnej aktywności 

 integrowania, systematyzowania i konstruowania zadań. 

2.Ocenie z muzyki podlegają 

 postawy, umiejętności i wiedza. 

 słuchanie muzyki 

 tworzenie muzyki 

 umiejętność śpiewu 

 umiejętność gry na instrumencie 

 umiejętność odczytywania zapisu nutowego 

 wiedza z dziedziny kultury muzycznej 

 znajomość zasad muzyki 

 prace domowe 

3.Wymagania 

 ● Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją 

postawy programowej oraz określone kryteriami ocen, które to 

podlegają ewaluacji. 

 ● Nauczyciel muzyki ocenia: pracę w grupie, wypowiedzi ustne i 

pisemne. Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych stosuje kryteria, 

które są adekwatne do sytuacji. 

 ● Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego terminu dla 

określonej pracy szczegółowej; wówczas powiadamia o tym uczniów, 

wyjaśniając skutecznie cele pracy. Jest to forma umowy ustnej klasy z 

nauczycielem. Poprawa oceny przez uczniów ma charakter 

dobrowolny i odbywa się na następnych zajęciach edukacyjnych. 

 

 



4.Ocenianie 

 Śpiew solowy i grupowy 

 Wypowiedzi ustne 

 Prace kontrolne:  testy, kartkówki 

 Prace wykonywane na lekcji 

 Prace domowe 

 Wiadomości z historii muzyki i zasad muzyki 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje przez 

okres jednego roku. Pozostają one do względu uczniów i rodziców oraz 

nauczyciela. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, podlega poprawie. 

Obejmuje dany materiał tematyczny. Brak pracy domowej równa się 

ocenie niedostatecznej. 

 

5.   Skala procentowa oceniania prac pisemnych: 

0 – 30% - niedostateczny 

31% - 50% - dopuszczający 

51% - 75% - dostateczny 

76% - 90% - dobry 

91% - 100% - bardzo dobry 

<100% - celujący 

 
6. Kartkówki mogą być niezapowiedziane przez nauczyciela. Na 
kartkówce należy spodziewać się kilku pytań dotyczących materiału z 
trzech ostatnich lekcji. Kartkówka trwa 10 min. (nie dłużej niż 15 min.) 
Oceny z kartkówek uczeń może poprawić tylko na następnej lekcji. 
 
7. Każdą ocenę z wiadomości oraz czynności praktycznych uczeń może 
poprawić tylko na następnej lekcji. 
 
8.Drobne prace domowe oraz aktywność na lekcji zostają ocenione 
(stempelkiem) za 3 stempelki uczeń otrzymuje ocenę 5, za 2 stempelki 
ocenę 4, za 1 stempelek ocenę 3. Brak stempelków skutkuje oceną 1. 
 
9.Zeszyt przedmiotowy uczeń prowadzi obowiązkowo i jest jeden raz w 
semestrze oceniany. 
 



10.  Formy i metody dostosowania wymagań dla uczniów o obniżonym 

poziomie edukacyjnym. 

 oceniamy i zauważamy nawet najmniejsze osiągnięcia ucznia 

 uczeń ma więcej czasu na przyswojenie nowych wiadomości 

 stosujemy pytania naprowadzające podczas odpowiedzi ustnych i 

pisemnych 

 wydłużamy limit czasowy podczas samodzielnych prac 

 zmniejszamy liczbę zadań. 

 stosujemy krótsze zadania i zmniejszamy ich liczbę 

 indywidualizujemy kryteria prac pisemnych 

 wzmacniamy pozytywne zachowania, zauważamy i oceniamy 

najmniejsze osiągnięcia 

 dajemy możliwość ustnego zaliczania sprawdzianów i kartkówek 

 umożliwiamy uczniom siedzenie w pierwszej ławce 

 istotnie ograniczamy głośne czytanie ucznia na lekcji 

 unikamy „wyrywania” ucznia do odpowiedzi 

 stosujemy pytania dodatkowe podczas odpowiedzi ustnych 

 dajemy więcej czasu na przyswojenie nowych wiadomości 

 uwzględniamy głównie wartości merytoryczne prac pisemnych 

 mobilizujemy do kontynuowania pracy samokształceniowej nad 

 utrwalaniem reguł ortograficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


