
 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe  Zasady Oceniania 

 

z przedmiotu MUZYKA 

  

dla uczniów klas  4 – 6 

 

Szkoły Podstawowej nr 46 w Bytomiu 

 

 

 

 
 PZO został opracowany w oparciu o: 

- Wewnątrzszkolny System Oceniania 

- Podstawę programową dla przedmiotu muzyka do klas IV-VI 

 

 

 

 

 

 
 OPRACOWANIE 

mgr Anna Górecka - Czarny 

 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania(PZO) zgode są ze Statutem Szkoły 

zawierającym Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO). 



 

 

Program nauczania mówi, że...podstawowym celem przedmiotu „muzyka” jest 

przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z dorobku rodzimej               

i światowej kultury muzycznej oraz twórczego uczestnictwa w życiu muzycznym. 

 

Wiadomo, że aby cel ten osiągnąć, należy przede wszystkim rozbudzić 

zainteresowanie przedmiotem i uświadomić sobie za co uczeń  będzie oceniany 

tym bardziej, że charakter przedmiotu jest dość specyficzny (przedmiot 

artystyczny). 

W klasach 4 – 6 podstawowymi kryteriami oceny mogą być: 

 

 postawa i zaangażowanie ucznia na lekcji 

 wkład pracy ucznia w opanowanie wiedzy i przewidzianych przez 

program umiejętności 

 chęć ucznia w wykazywaniu swoich umiejętności w zakresie śpiewania, 

muzykowania itp. 

 Inicjatywa i chęć ucznia w tworzeniu i odtwarzaniu muzyki. 

 

Poza kryteriami podstawowymi można uwzględnić treści rozszerzone : 

 

 znajomość literatury muzycznej i związanej z nią wiedzy 

 uczestnictwo w życiu muzycznym i kulturalnym 

  znajomość podstawowego repertuaru patriotycznego 

 posługiwanie się terminologia muzyczną 

 rozpoznawanie muzyki ojczystej, regionalnej oraz innych narodów 
 

 

Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ na ocenianie wiadomości                     

i umiejętności ucznia dlatego więc PZO opracowałam w ich oparciu. 

 

Ocenie podlegają więc następujące obszary aktywności ucznia: 

a) odpowiedź ustna 

b) praca pisemna 

c) aktywność na lekcji 

d) praca indywidualna i w grupach 

e) muzykowanie i śpiew 

f) analiza i tworzenie muzyki 

g) rozwiązywanie problemów 

h) prowadzenie zeszytów i ćwiczeń muzycznych, pismo nutowe 

 

 

 



Oceny bieżące i klasyfikacyjne wystawiane są wg, skali: 

a) stopień celujący – 6 

b) stopień bardzo dobry – 5 

c) stopień dobry – 4 

d) stopień dostateczny – 3 

e) stopień dopuszczający – 2 

f) stopień niedostateczny – 1  

 

 

 

 OCENA NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie opanuje nawet w stopniu 

podstawowym elementarnych wiadomości i umiejętności muzycznych. Nawet 

przy pomocy nauczyciela nie wykazuje chęci uczestniczenia w lekcji, 

wykonania najprostszych ćwiczeń związanych z muzykowaniem i śpiewem. Nie 

prowadzi notatek z lekcji. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – wymagania konieczne 

 

Na stopień dopuszczający uczeń musi opanować elementarne wiadomości           

i umiejętności muzyczne. Przy pomocy nauczyciela powinien wykonywać 

proste ćwiczenia i uczestniczyć w różnych formach lekcji. 

Wymagania edukacyjne pozwalające wystawić uczniowi ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ 

 

Korzystając z pomocy nauczyciela uczeń: 

 

 potrafi zapisać podstawowe znaki muzyczne 

 wymienia nazwy dźwięków 

 wskazuje na elementy muzyki (rytm, melodia) 

 potrafi podać nazwy polskich tańców narodowych 

 potrafi odtworzyć słowa polskiego hymnu 

 wymienia grupy instrumentów 

 podejmuje próby prostych ćwiczeń rytmicznych 

 prowadzi notatki na lekcji 

 

 

 

OCENA DOSTATECZNA – wymagania podstawowe  

 

Przyswojenie przez ucznia najważniejszych wiadomości i umiejętności pozwala 

wystawić mu oceną dostateczną. Uczeń powinien uczestniczyć w różnych 



formach aktywności na lekcji oraz podejmować pracę w grupie. Podejmuje 

również samodzielne próby śpiewu i muzykowania. 

 

Wymagania edukacyjne pozwalające wystawić uczniowi ocenę DOSTATECZNĄ 

 

Uczeń: 

 rozróżnia znaki stosowane w notacji nutowej 

 rozpoznaje wartości rytmiczne 

 określa położenie nut na pięciolinii 

 wskazuje na elementy muzyczne podczas analizy słuchowej utworu 

 wskazuje na elementy dzieła muzycznego, określa części utworów 

 wyjaśnia znaczenie niektórych tradycji ludowych 

 wymienia polskie tańce narodowe 

 potrafi podać przykłady instrumentów z ich poszczególnych grup 

 uczestniczy w ćwiczeniach i innych formach na lekcji 

 odtwarza słowa i melodie poznanych piosenek 

 przy pomocy nauczyciele umie zagrać prosty akompaniament perkusyjny 

 prowadzi notatki w zaszycie i ćwiczeniach przedmiotowych. 

 

 

OCENA DOBRA – wymagania rozszerzone 

 

Stosowanie wiedzy muzycznej w praktyce oraz aktywne uczestnictwo w 

działaniach muzycznych pozwala wystawić uczniowi stopień dobry. Uczeń 

powinien właściwie posługiwać się terminologią przedmiotową i 

rozwiązywać typowe problemy. 
 

 

      Wymagania edukacyjne pozwalające wystawić uczniowi ocenę DOBRĄ. 

 Uczeń: 

  potrafi wypowiedzieć się na temat gatunków muzycznych 

 posługuje się podstawowymi znakami stosowanymi w notacji nutowej 

 rozróżnia poznane wartości muzyczne oraz potrafi je zapisać 

 wykonuje wybrane schematy taktowania 

 rozpoznaje zmiany tempa i dynamiki w trakcie słuchania utworów 

muzycznych 

 wyjaśnia podstawowe określenia muzyczne 

 charakteryzuje różne formy muzyczne np.(AB, ABA, rondo, wariacje) 

 potrafi określić charakter polskich tańców narodowych 

 potrafi wskazać grupy instrumentów oraz przyporządkować im właściwe 

instrumenty 

 wyjaśnia zasady prawidłowej emisji głosu 



 potrafi sklasyfikować wykonawców muzyki w tym głosy śpiewacze 

 potrafi scharakteryzować polską muzykę ludową 

 zna polskie pieśni patriotyczne 

 chętnie gra na instrumentach perkusyjnych oraz śpiewa 

 wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych 

 

 

 

 

OCENA BARDZO DOBRA – wymagania dopełniające 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował i wykorzystuje w 

praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności. Ponadto 

bierze udział w dyskusjach na temat muzyki i potrafi uzasadnić swoje poglądy. 

Chętnie uczestniczy również w różnorodnych działaniach muzycznych na 

terenie szkoły i poza nią.   

 

  Wymagania edukacyjne pozwalające wystawić uczniowi ocenę  BARDZO DOBRĄ. 

 Uczeń: 

 potrafi wypowiedzieć się na temat różnorodności gatunków muzycznych 

 posługuje się podstawowymi znakami stosowanymi w notacji nutowej, 

stosuje je poprawnie  

 rozróżnia poznane wartości muzyczne oraz potrafi je prawidłowo zapisać 

 wykonuje wybrane schematy taktowania 

 rozpoznaje zmiany tempa i dynamiki w trakcie słuchania utworów 

muzycznych 

 wyjaśnia podstawowe określenia muzyczne 

 charakteryzuje różne formy muzyczne np.(AB, ABA, rondo, wariacje) 

 potrafi określić charakter polskich tańców narodowych 

 potrafi wskazać grupy instrumentów oraz przyporządkować im właściwe 

instrumenty 

 wyjaśnia zasady prawidłowej emisji głosu 

 potrafi sklasyfikować wykonawców muzyki w tym głosy śpiewacze 

 potrafi scharakteryzować polską muzykę ludową oraz gromadzi materiały 

związane z folklorem swojego regionu  

 zna polskie pieśni patriotyczne 

 uczestniczy w koncertach i przedstawieniach muzycznych  

 chętnie gra na instrumentach perkusyjnych oraz śpiewa 

          wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych 

 

 



OCENA CELUJĄCA – wymagania wykraczające 
 

Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania muzyką i wykazuje dużą 

znajomość treści poza programowych, może uzyskać stopień celujący. Powinien 

także wykazywać się zaangażowaniem i twórcza inicjatywą w działaniach 

grupowych. Ponadto bierze udział w konkursach muzycznych oraz aktywnie 

uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych, życiu kulturalnym szkoły 

miasta i regionu. 

Wymagania edukacyjne pozwalające wystawić ocenę CELUJĄCĄ są takie same 

jak w przypadku oceny BARDZO DOBREJ .Ponadto uczeń powinien: 

 wykazać szczególne zainteresowanie muzyką 

 orientować się na bieżąco w wydarzeniach muzycznych w kraju i na 

świecie 

 gromadzić dodatkowe wiadomości związane z muzyką 

 analizować charakterystyczne cechy i środki wykonawcze słuchanych 

utworów 
 

Z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania zostają zapoznani: 

- uczniowie na pierwszej lekcji przedmiotu „ muzyka” w danym roku 

szkolnym 

- rodzice uczniów – strona internetowa szkoły. 
 

 

Praca ucznia na lekcjach muzyki powinna być systematyczna i 

całoroczna. Ze względu na charakter przedmiotu uczniowie mają możliwość 

wykazania się pracą i zainteresowaniem w różnych formach pracy i obszarach 

aktywności (wcześniej wymienionych).  

 

Istnieje  możliwość poprawy oceny niedostatecznej na dopuszczającą na 

warunkach, gdy: 

- uczeń wykaże zainteresowanie przedmiotem 

- będzie chętny uczestniczyć w lekcji, śpiewać choć fragmentarycznie 

piosenki z pomocą nauczyciela 

- będzie prowadził notatki z lekcji. 

 

W semestrze uczeń otrzymuje minimum trzy oceny z tego jedną za wiadomości 

teoretyczne. 

 

Podczas nieobecności ucznia w czasie lekcji na której uczniowie uzyskali ocenę 

za wiedzę muzyczną nauczyciel ustala z nim warunki otrzymania oceny poprzez 

odpowiedź ustną bądź pracę pisemną w późniejszym terminie. 

 



Uczeń może zgłosić  nie przygotowanie na lekcję dwa razy w semestrze bez 

otrzymania oceny niedostatecznej. Kolejne nie przygotowania nie będą 

usprawiedliwiane. 
 


