
Przedmiotowy system oceniania z  muzyki 

 
 

Przedmioty   ogólnokształcące: muzyka  
ZSP im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdrój 

 

 

I. Cele edukacyjne przedmiotu 

Podstawowym celem lekcji muzyki jest rozbudzenie zamiłowania do tej dziedziny i 
uwrażliwienie na nią. Zajęcia powinny się więc opierać na różnych formach kontaktu z muzyką. 
Dlatego też ważne jest zaplanowanie każdej jednostki lekcyjnej w taki sposób, aby wystąpiło w jej 
trakcie jak najwięcej form aktywności muzycznej uczniów: 

 śpiew, 

 gra na instrumentach, 

 percepcja muzyki, 

 tworzenie muzyki, 

 ruch przy muzyce, 

 wiadomości o muzyce i kompozytorach. 
 

II. Podręcznik „Muzyka. Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej” wydawnictwo OPERON 

                      

III. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

Ze względu na możliwości intelektualne i zdolności muzyczne uczniów nauczyciel, dokonując 
oceny, bierze przede wszystkim pod uwagę: 

 wysiłek wkładany przez uczniów podczas realizacji zadań ‒ projektów edukacyjnych, 

 poziom uzdolnień i predyspozycji uczniów, 

 postawę i zaangażowanie uczniów, 

 uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej, 

 podejmowanie przez uczniów dodatkowych działań (przynależność do chóru szkolnego, 
zespołu muzycznego, udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, happeningach, 
olimpiadach muzycznych, koncertach solowych itp.), 

 rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności.  
 

IV. Formy pracy podlegające ocenie 

 prezentacja (wypowiedź) dotycząca realizowanych tematów, 

 praca w grupie, 

 aktywność artystyczna i/lub animacja kultury. 
 
Narzędziami pomiaru są: 

 sprawdziany i testy, 

 odpowiedzi ustne,  

 referaty, 

 śpiew, 

 analiza utworów muzycznych, 

 zeszyt przedmiotowy/ćwiczenia, 

 zadania domowe, 

 aktywność ucznia na lekcji, 

 wkład w przygotowanie i udział w imprezach szkolnych. 
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V. Kryteria na określoną ocenę 

 

W przypadku prac pisemnych - sprawdzianów całogodzinnych punktowanych stosuje się 

następującą skalę: 

 celujący  < 96,100)% maksymalnej liczby punktów + zadanie dodatkowe 

 bardzo dobry < 86, 96)% maksymalnej liczby punktów 

 dobry < 75,86)% maksymalnej liczby punktów 

 dostateczny <50, 75) % maksymalnej liczby punktów 

 dopuszczający < 30, 50)% maksymalnej liczby punktów 

 niedostateczny <0, 30)% maksymalnej liczby punktów. 

 

VI. Kontrakt 

 uczeń jest zobowiązany posiadać na każdej lekcji zeszyt prowadzony wg zaleceń nauczyciela i 
odrabiać w nim pracę domową, brak zeszytu z pracę domową uczeń zgłasza nauczycielowi na 
początku lekcji 

 każdy uczeń powinien posiadać podręcznik, dopuszczalne jest, aby  uczniowie siedzący w 
jednej ławce korzystali na lekcji z jednego podręcznika (w sytuacji  obecnej każdy posiada 
swój podręcznik) 

 sprawdziany oraz prace klasowe są obowiązkowe dla każdego ucznia i  
zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  z wpisem  w dzienniku 
elektronicznymi  

 uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych 
powinien go napisać w  terminie ustalonym przez nauczyciela,  a w przypadku jego 
niedotrzymania  nauczyciel ma prawo wyegzekwować wiedzę z tego zakresu na najbliższej 
lekcji; 

 uczeń może poprawiać ocenę z pracy obowiązkowej tylko raz - termin tej poprawy ustala 
nauczyciel. Ocena poprawiona nie niweluje oceny otrzymanej za pierwszym razem.  

 kartkówki maksymalnie 15 minutowe obejmują materiał z trzech ostatnich tematów i nie 
muszą być zapowiadane;  

 za aktywność na lekcjach uczeń otrzymuje plusy lub minusy, których ilość decyduje o ocenie 
cząstkowej wstawianej do dziennika pod koniec każdego semestru: 5 plusów ocena bdb, 4 
plusy ocena db, 3 plusy ocena dst, 5 minusów ocena ndst; 

 w ciągu każdego semestru uczeń może jeden raz zgłosić nieprzygotowanie do lekcji za 
wyjątkiem lekcji, na których zapowiedziane są obowiązkowe prace pisemne(kartkówki, 
sprawdziany, testy) 

 jeżeli ucznia nie było w szkole na zapowiedzianej pracy pisemnej to fakt ten odnotowujemy w 
dzienniku lekcyjnym wpisem „nb” 

 oceny ze sprawdzianów są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym, natomiast z 
kartkówek kolorem zielonym. 

 ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych 

 prace dodatkowe, udział w konkursach i olimpiadach mogą mieć tylko korzystny wpływ na 
ocenę końcową ucznia; 

 końcoworoczna ocena niedostateczna może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
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 ocena jest dla ucznia jawna. 
 

 

                                                               opracował:     Marek Sowa  

                                                                                       


