
 

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki zgodne z WZO 
rok szkolny 2022/2023 

 
1) Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki. Bierze się przede wszystkim pod 
uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia. Ocena nie będzie obniżana z powodu niewielkich 
postępów dziecka w nauce, jeśli źródłem niepowodzeń jest brak uzdolnień muzycznych.  

2) Ocenie podlegają opanowanie wiedzy teoretycznej (jednakowe kryteria dla całej klasy) oraz 
umiejętności praktyczne (w kontekście predyspozycji muzycznych ucznia).  

3) Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.  

4) Nauczyciel ma prawo dokonać krótkiego sprawdzianu pisemnego (w formie kartkówki).  

5) Kartkówka/odpowiedź ustna może obejmować trzy ostatnie lekcje.  

6) Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy 
artystyczne.  

7) Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu.  

8) Uczeń ma obowiązek posiadania instrumentu muzycznego na każdą lekcję muzyki.  
 
 
 
 FORMY SPRAWDZANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:  

• Zadania domowe i systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego: 

• twórczość (m.in. śpiew, gra na instrumentach muzycznych, tworzenie własnych kompozycji 
muzycznych);  

• aktywność (m. in. praca na lekcji, dodatkowe zadania, udział w konkursach muzycznych, 
uczestnictwo w życiu muzycznym szkoły i regionu, uczestnictwo w kole muzycznym).  

 
 
 ELEMENTY OCENIANIA:  
▪ śpiew,  

▪ gra (na instrumencie melodycznym, na flażolecie, dzwonkach oraz na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych),  

▪ wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,  

▪ działania twórcze,  

▪ znajomość terminów i wiedza muzyczna,  

▪ aktywność na lekcjach,  

▪ zeszyt przedmiotowy.  
 
 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA LEKCJACH MUZYKI 

1.  Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na lekcję muzyki: instrumentu, zeszytu do 

przedmiotu (A4) oraz zeszytu w pięciolinię.  

2.  Ocenie w każdym półroczu podlegają: 

a) min. 2 utwory wykonane na instrumencie, 

b) min. 2 piosenki zaśpiewane solo z akompaniamentem, 

c) kartkówki, 

d) bieżące zadania domowe (max. 2), 



e) karty pracy, 

f) praca długoterminowa, 

g) praca podczas lekcji (w tym praca w grupach), 

h) prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

3.  Przy ocenie gry na instrumencie oraz śpiewu pod uwagę brane jest zaangażowanie 

ucznia.  

4. Brak instrumentu, brak zadania domowego oraz nie zaliczenie gry lub śpiewu w 

wyznaczonym terminie, odnotowane zostaje w dzienniku jako nieprzygotowanie (np.) Trzy 

nieprzygotowania skutkują wpisem ujemnych punktów za zachowania (-5) 

5.  Na lekcjach muzyki ważny jest stosunek ucznia do przedmiotu, jego zaangażowanie oraz 

branie udziału w koncertach instrumentalnych i wokalnych z okazji różnych uroczystości.  

 
 
 
 
 

 


