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Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami brane są  pod  uwagę: 

• aktywność podczas lekcji, 

• zaangażowanie i wysiłek wkładany w wykonywane zadania, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• obowiązkowość i systematyczność, 

• stosunek ucznia do wykonywania działań  

• Na lekcjach muzyki każdy uczeń oceniany jest indywidualnie, z uwzględnieniem 

predyspozycji muzycznych. 

 

 

 

Metody sprawdzania osiągnięć 

• śpiew 

• gra na flażolecie, dzwonkach, bum bum rurkach i innych instrumentach  

• znajomość terminów i wiedzy muzycznej: kartkówka, odpowiedź ustna 

• działanie twórcze 

• zadanie domowe, 

• aktywność na lekcji, praca w grupie 

• praca pozalekcyjna, dodatkowa (np. konkurs, projekt, zbieranie i prezentowanie 

nowinek muzycznych) 

• prowadzenie zeszytu 

 

 

Tryb oceniania:  

• Uczeń przychodzi przygotowany na każdą lekcję.  Ma przy sobie zeszyt w pięciolinię,  

podręcznik „Flażolety w szkole”, flażolet oraz inne potrzebne materiały. 

• Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów, nie muszą być 

zapowiadane, na prośbę ucznia lub rodzica mogą być poprawiane (jeden raz) w ciągu 

tygodnia od oddania kartkówki. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z 

kartkówki  uczeń musi ją poprawić. Obie oceny są wpisane do dziennika. 

• Każda ocenioną kartkówkę uczeń otrzymuje do domu. W razie wątpliwości czy uwag 

do oceny uczeń musi okazać nauczycielowi swoją pracę do wglądu. 



• Braki wynikające z nieobecności ucznia na lekcji należy zawsze nadrobić, uzupełnić 

notatki. 

• Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu półrocza zgłosić na początku lekcji 

nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie do lekcji to: brak zeszytu, brak flażoletu, brak 

wiedzy o tym, o czym mowa na lekcji, brak zadania domowego, brak potrzebnych 

materiałów) - po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za 

każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

• Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami". Za 4 zgromadzone „plusy" uczeń 

otrzymuje ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się 

na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w 

czasie lekcji, aktywną pracę w grupach, zadania dodatkowe. 

 

 

 

 

• Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 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,  potrafi rozpoznać budowę utworu 

muzycznego, 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. 

 

• Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który 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. 

 

• Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 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. 

 

• Ocenę dostateczną 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 – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych,  zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,  prowadzi zeszyt 

niesystematycznie i niestarannie. 

 

• Ocenę dopuszczającą 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 i pojęcia muzyczne,  dysponuje tylko 

fragmentaryczną wiedzą, najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje 

z pomocą nauczyciela. 

 

• Ocenę niedostateczną 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. 

 

 

Ocena roczna (śródroczna) wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w ciągu 

całego roku (półrocza). 

 

Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oceniani będą zgodnie z 

zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  


