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Kryteria oceniania z muzyki 

 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach. 

 

 

 

1. Przedmiotowy system oceniania jest uszczegółowieniem systemu oceniania wewnątrzszkolnego 

zawartego w statucie szkoły. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

3. W szkole obowiązuje system ocen w skali od niedostatecznej do celującej. 

4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem hierarchii ważności 
 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  

Śpiew – zespołowy, solo 

Gra na instrumentach muzycznych 

Odpowiedź ustna 

Praca pisemna – notacja muzyczna 

Praca domowa 

Praca na lekcji 

Wytwory ucznia – komponowanie prostych melodii i rytmów, improwizacja 

Notatki w zeszycie 

Konkursy, występy podczas uroczystości szkolnych 

Inne aktywności w obrębie przedmiotu 

 

KRYTERIA OCENIANIA - MUZYKA 

Kursywą zaznaczono kryteria dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 

celujący (6) – otrzymuje uczeń, który wspaniale opanował treści nauczania zawarte w podstawie 

programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami. 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, 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. 

Popełnia błędy przy odczytywaniu nut,  z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa większość piosenek 

przewidzianych w programie nauczania, niezbyt poprawnie gra na instrumentach melodycznych niektóre 

melodie przewidziane w programie nauczania, z pomocą nauczyciela rytmizuje teksty, rozumie zapis 

nutowy i z pomocą nauczyciela potrafi się nim posługiwać, zna podstawowe terminy muzyczne omawiane 

w danej klasie, popełnia błędy podając nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. 

 

bardzo dobry (5) -otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści nauczania zawarte w podstawie 

programowej, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, prawidłowo i 

samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania, prawidłowo i 

samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w programie 

nauczania, potrafi rytmizować teksty, rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, zna 

podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie, podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z 

programu danej klasy. 

Popełnia błędy, kiedy śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe, z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka 

melodii oraz akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym, 

popełnia błędy, kiedy wykonuje proste rytmy na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, z 
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niewielką pomocą nauczyciela rytmizuje łatwe teksty, zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w 

danej klasie, prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

 

dobry (4) – otrzymuje uczeń, poprawnie stosuje wiadomości, posiada umiejętności w stopniu 

pozwalającym na opanowanie kolejnych treści kształcenia muzyki,  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 na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, rytmizuje łatwe teksty, zna 

podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie i wie, co one oznaczają, prowadzi 

systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

Popełnia błędy śpiewając 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, popełnia błędy wykonując najprostsze ćwiczenia rytmiczne na 

instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, zna tylko niektóre terminy muzyczne, prowadzi zeszyt 

niesystematycznie i niestarannie. 

 

dostateczny (3) - 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 na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, 

zna tylko niektóre terminy muzyczne, prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 

Popełnia błędy śpiewając 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 

muzyczne.  

 

dopuszczający (2) - 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 muzyczne, dysponuje 

tylko fragmentaryczną wiedzą, najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą 

nauczyciela. 

Popełnia błędy śpiewając niedbale kilka najprostszych piosenek, nie starając się poprawić błędów, z 

błędami gra na instrumencie melodycznym kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie 

nauczania, niechętnie podejmuje działania muzyczne.  

 

 

niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował treści nauczania zawartych w podstawie 

programowej, 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 nutowego. 

Popełnia błędy wykonując najprostsze ćwiczenia rytmiczne na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, nie zna podstawowych terminów muzycznych, nie prowadzi zeszytu nutowego, 

niestarannie śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania, popełnia rażące błędy 

grając na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie 

nauczania, popełnia  

 

Kursywą zaznaczono kryteria dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 


