
PRZEDMIOTOWE SYSTEM OCENIANIA: 

MUZYKA – KRZYSZTOF GRZEGORZYCA 

 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyczerpujących informacji związanych z przedmiotem  

2. Uczeń ma prawo do obiektywnego ocenienia jego wiedzy przez nauczyciela, ale bez 

możliwości zdawania na ocenę wyższą niż proponowana 

3. Na lekcji muzyki każdy uczeń musi posiadać zeszyt nutowy (w pięciolinie); brak zeszytu 

należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, podczas sprawdzania obecności  

4. Uczeń ma obowiązek bieżącego prowadzenia zeszytu oraz wklejania materiałów 

przygotowanych prze nauczyciela  

5. Kryteria wystawiania ocen cząstkowych z muzyki: 

Na lekcjach muzyki oceniane jest przede wszystkim zaangażowanie i wkład pracy, jaki 

wykonuje uczeń podczas muzycznych działań  

OCENA CELUJĄCA  

 Bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, 

dykcyjnym,artykulacyjnym, dynamicznym, we właściwym tempie  

i prawidłową interpretacją słów i melodii (solo) 

 Gra na instrumentach bez błędów stosując odpowiednią interpretację  

 Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wymagań na ocenę bardzo 

dobrą  

 Zna, rozumie i umie posługiwać się zapisem nutowym 

 Jest bardzo aktywny muzycznie  

OCENA BARDZO DOBRA  

 Bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym (w duecie) 

 Gra na instrumentach 

 Rozumie zapis nutowy  

 Zna i potrafi prawidłowo zdefiniować podstawowe pojęcia muzyczne z 

programu danej klasy 

OCENA DOBRA  

 Śpiewa rytmicznie, lecz z błędami intonacyjnymi a w grze na instrmentach 

popełnia drobne błędy  

 Zna zapis nutowy  

 Zna podstawowe terminy muzyczne i wie, co oznaczają  

OCENA DOSTATECZNA  

 W śpiewie popełnia dużo błędów i gra nierytmicznie na instrumentach 

 Wykonuje najprostrze ćwiczenia muzyczne 

 Zna niektóre terminy muzyczne 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

 Próbuje wydobyć pojedyńcze dzwięki z instrumentu 

 Niechętnie podejmuje działania muzyczne 

 Myli terminy i pojęcia muzyczne, a wiedza jest fragmentaryczna 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 Mimo pomocy i zachęty nauczyciela – nie wypełnia lub odmawia wykonania 

najprostrzych działań muzycznych  

 Nie prowadzi zeszytu nutowego  

 Zostanie przyłapany na ściąganiu podczas zaliczenia pracy pisemnej  

 Praca pisemna lub działanie muzyczne wykonane jest poza określonym przez 

nauczyciela terminem 

Ocena: bardzo dobra, dobra, dostateczna i dopuszczająca, są modyfikowane przez 

dodanie plusów i minusów; ocena celująca tylko przez minus. 

6. Uczeń za aktywność na lekcji otrzymuje tzw. plusy; trzy takie znaki zamieniane są na 

ocenę bardzo dobrą, pięć – na ocenę celującą  

7. Uczniowi przysługuje w każdym semestrze prawo do trzykrotnego nieprzygotowania do 

lekcji; każde następne to ocena niedostateczna 

8. Podczas lekcji wszyscy dbamy o przyjazną, sympatyczną atmosferę, a zwracając się do 

siebie – używamy ogólnie przyjętych zwrotów grzecznościowych  

9. Szanujemy zdanie innych, choćby było odmienne od naszego; nie komentujemy, nie 

oceniamy wypowiedzi koleżanek i kolegów 

10. Przed wejściem do klasy należy się ustawić w dwóch rzędach  

11. Można pić wodę na lekcji – niegazowaną, mineralną lub smakową. W trakcie lekcji 

obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków!!! 

12. Na lekcjach obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Jeżeli 

uczeń złamie ten zakaz – pojawi się uwaga: „używanie telefonów komórkowych bez 

zgody nauczyciela” 

 

13. PSO BEZ PODPISÓW JEST NIEWAŻNE! 
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