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  Ocena celująca 

 uczeń prawidłowo i samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego 

 prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika i 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 zespołu muzycznego lub chóru szkolnego 

 jest bardzo aktywny muzycznie 

 wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do 

piosenki 

 

             Ocena bardzo dobra 

 uczeń prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania 

 prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania 

 umie bezbłędnie wykonywać rytmy- gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

 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 

 

             Ocena dobra 

 poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe 

 poprawnie i z niewielką 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 

 

 



              Ocena dostateczna 

 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 

 

Ocena dopuszczająca 

 uczeń 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 

 

Ocena niedostateczna 

 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 

 

 

Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach ucznia: 

Prace pisemne omawiane są na lekcji i zostają u nauczyciela z wyjątkiem kartkówek. Na życzenie 

rodziców udostępniane są do wglądu. Każda ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego. 

Sposoby informowania o osiągnięciach edukacyjnych: 

Zagrożenie oceną niedostateczną przy klasyfikacji zgłaszane jest uczniowi, wychowawcy, rodzicom, 

opiekunom prawnym na miesiąc przed klasyfikacją Oceny pozytywne również podawane są na 



miesiąc przed klasyfikacją Uczeń może poprawić niedostateczną ocenę semestralną lub roczną 

przedstawiając uzupełniony zeszyt przedmiotowy oraz zaliczając wyznaczoną przez nauczyciela partię 

materiału jak również wykonując określone zadania praktyczne takie jak śpiew, gra na instrumencie, 

analiza wybranych utworów muzycznych. Wyniki osiągnięć edukacyjnych ucznia udostępniane są 

tylko osobom upoważnionym do ich poznania. 

Ocena semestralna wystawiana jest z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego i przedmiotowego 

systemu oceniania. Obrazuje ona postawę ucznia wobec przedmiotu, jego zaangażowanie, wkład 

pracy oraz poziom wiedzy uzyskanej w danym okresie. 

Na ocenę roczną wpływ mają wszystkie wyżej wymienione czynniki. Odzwierciedla ona poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia zdobytych w ciągu całego roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 


