
Przedmiotowy system oceniania z muzyki dla klas IV – VII 

 

Na lekcjach muzyki oceniane jest przygotowanie do zajęć, aktywność własna ucznia, śpiew piosenek 

na pamięć, gra na flecie, wiadomości, prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Bardzo ważną rolę odgrywa 

zaangażowanie i wysiłek ucznia wkładany w przygotowanie się do zajęć oraz systematyczność 

udziału ucznia w zajęciach. 

W trakcie półrocza uczeń może dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji otrzymuje wówczas wpis 

do dziennika w postaci skrótu np. Za nieprzygotowanie uważa się: brak podręcznika,  brak zeszytu, 

brak fletu, brak zadania domowego. W przypadku zgłoszenia trzeciego nieprzygotowania (i każdego 

następnego), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

W zakresie aktywności własnej ucznia oceniana jest praca na lekcji, zgłaszanie się do odpowiedzi. 

Uczeń otrzymuje za wykazanie się aktywnością pozytywną wpis do dziennika w postaci plusów. Trzy 

plusy dają ocenę bardzo dobrą, cztery - celującą. Za brak aktywności na lekcji, czy za aktywność 

negatywną uczeń uzyskać może oceną niedostateczną – trzy minusy.  

W trakcie półrocza uczeń odpytywany jest ze śpiewu solowego dwóch (do trzech) piosenek 

jednogłosowych. Piosenki te zostały wcześniej nauczone podczas lekcji i utrwalone przynajmniej w 

ciągu dwóch kolejnych lekcji. Uczeń dowiaduje się o terminie odpytywania piosenki przynajmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Za śpiew w grupie uczeń może otrzymać ocenę dostateczną. Jeżeli 

pragnie zdobyć wyższą ocenę, wówczas podchodzi do nauczyciela i śpiewa z pamięci wybrana przez 

nauczyciela zwrotkę przy akompaniamencie pianina. W ocenie śpiewu brane są pod uwagę 

następujące czynniki: znajomość pamięciowa tekstu, intonacja, dykcja, poprawność melodyczna i 

rytmiczna, interpretacja własna piosenki. Odpytywanie piosenki traktowane jest na tych samych 

warunkach, co zaplanowany sprawdzian. Uczeń nie może być zwolniony z odpytywania piosenki. 

W trakcie półrocza uczeń odpytywany jest z gry solowej na flecie prostym jednej (do dwóch) 

melodii. Utwory te zostały wcześniej wyćwiczone z uczniami na lekcji, zapis nutowy został wyjaśniony i 

odczytany, wszelkie problemy techniczne zostały wyjaśnione. Melodie te zostały utrwalone 

przynajmniej w ciągu dwóch kolejnych lekcji. Uczeń dowiaduje się o terminie odpytywania utworu 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Za grę w grupie uczeń może otrzymać ocenę 

dostateczną. Jeżeli pragnie zdobyć wyższą ocenę, wówczas gra z nut przygotowany utwór. W ocenie 

gry brane są pod uwagę następujące czynniki: poprawność melodyczna i rytmiczna, płynność gry. 

Podczas oceniania gry na flecie brany jest przede wszystkim włożony wysiłek oraz wkład pracy 

ucznia. Odpytywanie z gry na flecie traktowane jest na tych samych warunkach, co zaplanowany 

sprawdzian. W przypadku niedyspozycji ucznia spowodowanej chorobą, dłuższą nieobecnością lub 

kalectwem, uczeń może zostać zwolniony z gry na flecie prostym. W zamian nauczyciel może 

zaproponować grę na innym instrumencie melodycznym, np. dzwonki, keyboard. 

Oceny z wiadomości uczeń otrzymuje poprzez ustne odpytywanie z materiału trzech ostatnich lekcji, 

kartkówki – mogą być niezapowiedziane, sprawdziany – zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem po wcześniejszym utrwaleniu materiału na lekcji. Uczeń nieobecny na kartkówce 

może zostać przepytany na kolejnej lekcji w dowolnej formie wybranej przez nauczyciela. Uczeń 



nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać klasówkę z tego samego zakresu materiału w 

późniejszym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Jeden raz w ciągu półrocza ocenie podlega prowadzony przez ucznia zeszyt. 

Czasami prace domowe podlegają ocenie, o czym uczeń zostaje poinformowany w momencie 

zadania pracy. 

Każda ocena może zostać poprawiona tylko jeden raz. Uczeń może poprawić ocenę podczas 

prowadzonych przez nauczyciela zajęć dodatkowych. Uczeń nieobecny na lekcji zwolniony jest z 

oceny wiadomości i umiejętności nabytych podczas jego nieobecności i jest jednocześnie 

zobowiązany w ciągu kolejnego tygodnia do uzupełnienia notatek oraz przyswojenia sobie 

wiadomości i umiejętności z okresu absencji.  

Na każdej lekcji muzyki uczeń zobowiązany jest posiadać: 

- Podręcznik – klasa IV, VII, zeszyt, zeszyt do nut – klasy IV-VII 

- flet prosty 

 

 




