
Przedmiotowy system oceniania z muzyki 

 

1. Celujący (cel) powyżej 100 % 

2. Bardzo dobry (bdb) 91% - 100%  

3. Dobry (db) 76% - 90% 

4. Dostateczny (dst) 51% - 75% 

5. Dopuszczający (dop) 30% - 50%  

6. Niedostateczny (ndst) 0% - 29% 

 

KRYTERIA OCENY 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych 

podstawą programową w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:  

– czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,  

– wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w koncertach),  

– podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie 

artystyczne klasy i szkoły),  

– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.  

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim 

stopniu, a ponadto:  

– wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,  

– wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,  

– uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,  

– starannie wykonuje ćwiczenia plastyczno-muzyczne,  

– potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.  

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w 

stopniu średnim, a także:  

– zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,  

– poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów,  

– odpowiednio wywiązuje się z części zadań oraz powierzonych ról,  

– najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.  

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu 

poprawnym oraz:  

– nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,  

– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,  

– czasami poprawnie formułuje wnioski,  

– ma problemy z obroną swoich poglądów,  

– najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.  

 



5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie 

elementarnym, a także:  

– nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,  

– biernie uczestniczy w dyskusjach,  

– niestarannie wykonuje ćwiczenia,  

– nie formułuje własnych wniosków.  

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 

materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: 

– nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,  

– nie bierze udziału w działaniach twórczych,  

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,  

– nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.  

Ocena ta nie wynika z możliwości, czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do 

przedmiotu oraz pracy na lekcjach.  

 

NARZĘDZIA, CZAS, FORMY SPRAWDZANIA KOMPETENCJI I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

FORMY :  

1. Pisemna.  

2. Ustna.  

3. Praktyczna.  

 

NARZĘDZIA:  

1. Praca na lekcji (odpowiedzi ustne, aktywność w zakresie form muzycznych: śpiewu, gry na 

instrumencie, słuchania muzyki, ruchu przy muzyce, twórczości muzycznej).  

2. Prace domowe (prace pisemne, prace praktyczne).  

3. Test – podsumowanie semestru.  

 

Uczeń w gimnazjum ma prawo poprawić ocenę z całogodzinnego sprawdzianu (niedostateczną, 

dopuszczającą i dostateczną)  do 10 dni roboczych od jej otrzymania na warunkach określonych przez 

nauczyciela przedmiotu. Ocenę z poprawy pracy pisemnej nauczyciel wpisuje do dziennika, również 

ocenę niedostateczną. Uczeń pisze inną wersję sprawdzianu. 

a) Przyjmuje się następującą formę zapisu w dzienniku lekcyjnym: np. 1/3, gdzie 1–ocena 

poprawiana, 3-ocena, na którą poprawiono  Dla celów wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej 

bierze się średnią z uzyskanych ocen. Poprawa ocen odbywa się poza obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi ucznia. Uczeń ma prawo do poprawienia pozostałych ocen na warunkach określonych 

w przedmiotowym systemie  oceniania 

b) Nie przewiduje się poprawy  oceny poprawionej. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 


