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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE  4  

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO)  uwzględnia cele kształcenia wynikające  z podstawy 

programowej oraz zachowuje spójność z wewnętrznym systemem oceniania  w szkole.  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

- motywowanie ucznia do lepszej pracy; 

- dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

uczniów. 

 

Ocenianie na lekcjach zajęć muzyki uwzględnia:  

Kompetencje kluczowe 

- komunikowanie, poprawne redagowanie form wypowiedzi, planowanie, projektowanie, 

uczenie się, współpraca w zespole zadaniowym. 

Świadomość i ekspresja kulturalna                                                                                                          

- docenianie znaczenia tzw. twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za 

pośrednictwem wielu środków wyrazu artystycznego. 

• wiedzę przedmiotową z zakresu dziedzin muzycznych i historii muzyki.  

• aktywność ucznia na lekcji – udział w dyskusjach, argumentacja własnego stanowiska. 

• działania twórcze – umiejętności, kreatywność i inicjatywę.  

• Postawę i zaangażowanie ucznia. 

 

Uczniowie są oceniani za: 

• prace domowe 

• śpiew 

• grę na instrumentach 

• aktywność na lekcji 

• prace dodatkowe  

• udział w konkursach  

• wiadomości  

• działania twórcze  

• pracę w grupach  

• przygotowanie do zajęć  

• prowadzenie dokumentacji (zeszyt) 

Na lekcjach stosowane są elementy oceniania kształtującego. Pomaga to uczniowi dokonać 

samodzielnej weryfikacji postępów i osiągnięć, motywuje go do dalszej pracy i nauki, 

naprawy błędów, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień, kształtuje samodzielność. Jako 

element dyscyplinujący  wprowadzony jest system plusów i minusów, które przyznaje się             



za aktywność oraz pracę na lekcji, przygotowanie do zajęć. Za określoną liczbę plusów lub 

minusów można wystawić odpowiednią ocenę.  

• gdy uczeń zbierze:  

trzy (+) - to otrzymuje ocenę bdb;  

trzy (-) - to otrzymuje ocenę ndst;  

 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia 

ustaloną ocenę; uzasadnienie zawiera informację o stopniu spełniania przez ucznia wymagań 

stawianych przez nauczyciela oraz wskazywać uczniowi zakres, nad którym powinien 

popracować, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności. 

Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki z lekcji oraz braki w 

wiadomościach i umiejętnościach. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej 

chorobą, termin uzupełnienia braków uczeń uzgadnia z nauczycielem. 

Nauczyciel określa zasady poprawiania niekorzystnych wyników (2 tygodnie} oraz ustala tryb 

zgłaszania nie przygotowania do lekcji (z zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 

godziny w tygodniu – jeden raz w semestrze). 

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

- cudzoziemskiego 

- posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

- objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na zasadzie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Nauczyciel pracujący z uczniem cudzoziemskim: 

- docenia chęci i zaangażowanie, jakie uczeń wkłada w swoją pracę, 

- liberalnie ocenia z uwzględnieniem przyrostu wiedzy ucznia. 

Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych w każdym roku szkolnym, nie później niż 

w ciągu 2 tygodni nauki, informują uczniów o: 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacji. 

Uczniowie są zobowiązani przekazać informacje o wymaganiach edukacyjnych swoim 

rodzicom. 

Nauczyciel prowadzi: 

- rozpoznanie możliwości uczniów, aby zgromadzić informacje o możliwościach ucznia oraz 

wiadomościach i umiejętnościach wcześniej opanowanych, co pozwoli dostosować pracę do 

realnych potrzeb każdego ucznia. 

Nauczyciel przechowuje prace uczniów do zakończenia roku szkolnego. 

 

 

 



KLASA 4 – semestr I 

1. CZYM JEST MUZYKA? Odgłosy otaczającego świata 
2. W KRAINIE KONTRASTÓW MUZYCZNYCH. Rodzaje głosów ludzkich: sopran i bas 
3. STRUNY i SMYCZKI. Instrumenty strunowe smyczkowe – skrzypce i kontrabas 
4 DOOKOŁA JEST RYTM. Wartości rytmiczne – ćwierćnuty i ósemki. Metrum 
5 SPYTAJ, USŁYSZYSZ ODPOWIEDŹ. Formy muzyczne: poprzednik i następnik. Repetycja 
6. KOLORY JESIENI. Nastrój w muzyce. Gama C-dur i półnuta 
7. MUZYKA NA WIELU STRUNACH. Fortepian – budowa, brzmienie, instrument solowy 

i akompaniujący 
8. DZIEŃ 11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Hymn Polski i pieśni legionowe 
9. W NASZEJ KUCHNI WSZYSTKO GRA. Niekonwencjonalny akompaniament, ostinato. Synkopa 
10. NASZE INSTRUMENTY. Poznajemy i budujemy instrumenty perkusyjne. Cała nuta 
11. ZAPAS MUZYKI NA ZIMĘ. Formy muzyczne: AB, ABA, ABA’, ABC. Kropka przy nucie i łuk 

łącznik 
12. MUZYKAZ KRZYŻYKIEM i BEMOLEM. Znaki chromatyczne 
13. W OCZEKIWANIU NA ŚWIĄTECZNE WIECZORY. Regionalne tradycje świąteczne. Polskie 

kolędy i pastorałki 
14. POLONEZA CZAS ZACZĄĆ. Polonez – muzyka ludowa i jej artystyczne opracowanie 
15. PÓJDŹMY RAZEMW KOROWODZIE. Układ poloneza 
16.  HEJ, KRAKOWSKI GRAJĄ TANIEC! Krakowiak 

 
Semestr II 
1. KRAKOWSKIE LEGENDY. Układ taneczny krakowiaka 
2. FRYDERYK CHOPIN – KOMPOZYTOR SERCU NAJBLIŻSZY 
3. W PODRÓŻYZ CHOPINEM. Pieśń artystyczna Hulanka 
4. WIOSNA TUŻ-TUŻ… Wpływ muzyki na nastrój człowieka. Odgłosy wiosny 
5. CZTERY SMYKI. Instrumenty strunowe smyczkowe: altówka i wiolonczela. Zespoły 

kameralne – kwartet smyczkowy 
6. KLUCZE i KLUCZYKI. Niekonwencjonalny akompaniament na kluczach. Przedtakt 

7. WIOSENNE TRADYCJE. Regionalne zwyczaje związane z początkiem wiosny 

i Wielkanocą. Niekonwencjonalne źródło dźwięku – doniczki 

8. WIOSNA PEŁNA MUZYKI. Muzyka ilustracyjna w słuchanych i granych utworach, 

tworzenie ilustracji dźwiękowych 

9.  NASTROJE WIOSENNE. Muzyka ilustracyjna. Instrumenty strunowe – harfa 

10. MUZYKA LUDOWA. Folklor muzyczny – regionalne przyśpiewki i tańce. Postać 

najsłynniejszego etnografa – Oskara Kolberga 

11. TROCHĘ HISTORII… i „WIELKIE PLANY DLA KAŻDEJ MAMY”. Pieśń patriotyczna Witaj, 

majowa jutrzenko 

12. MUZYKAW DOBREJ FORMIE. Formy muzyczne: kanon, rondo 

13. MARZENIA i ŻYCZENIA. Projekt muzyczny na Dzień Matki 

14. WAKACJE NA SZEŚCIU STRUNACH. Instrumenty strunowe: gitara 

15. WYPRAWA NA MORSKI BRZEG. Szanta. Ilustracja dźwiękowa z wykorzystaniem 

odgłosów z butelek 

16.  NA PODHALAŃSKĄ NUTĘ. Region podhalański 



 

SZCZEGÓLOWE ZASADY OCENIANIA 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                                            

• nie potrafi zaśpiewać ani powiedzieć fragmentu tekstu opracowanych na lekcjach piosenek;              

• nie uczestniczy w zajęciach, pomimo częstej zachęty ze strony nauczyciela oraz pozytywnej 

motywacji ze strony nauczyciela;                                                                                                                          

• przeszkadza na lekcjach, nie pracuje, nie wykazuje minimum zainteresowania przedmiotem;              

• nie opanował minimum wiedzy i umiejętności z zakresu przewidzianego na danym etapie cyklu 

kształcenia,                                                                                                                                                                 

• nie posiada i nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;                                                                                    

• nie chce i nie próbuje poprawić ocen niedostatecznych pomimo takiej możliwości i wielokrotnej 

zachęty ze strony nauczyciela.                                                                                                                               

• bardzo często bez usprawiedliwienia opuszcza lekcje.                                                                                   

• nie jest zainteresowany i nie podejmuje pracy w żadnej z form aktywności muzycznej,                        

• nie wykonuje proponowanych ćwiczeń.                                                                                                           

• nie wykazuje chęci poprawy ocen, pomimo zachęty i motywowania ze strony nauczyciela,                  

• demonstruje wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu.      

 

         OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                                    

• bardzo często bez usprawiedliwienia opuszcza lekcje.                                                                                   

• nie opanował elementów notacji muzycznej, nie potrafi jej odczytać i zastosować;                                

• popełnia liczne błędy rytmiczne, melodyczne i tekstowe w opracowanych na lekcjach piosenkach;   

• sporadycznie uczestniczy w zajęciach, pomimo częstej zachęty ze strony nauczyciela oraz 

stwarzania możliwości doboru formy muzykowania do poziomu umiejętności i zainteresowań;            

• często przeszkadza na lekcjach, nie pracuje , w wyniku czego nie posiada podstawowych 

wiadomości i umiejętności;                                                                                                                                     

• zeszyt przedmiotowy prowadzi sporadycznie i niestarannie;                                                                       

• często jest nieprzygotowany do lekcji;                                                                                                              

• nie chce i nie próbuje poprawić ocen, pomimo takiej możliwości i zachęty ze strony nauczyciela.       

• na lekcjach nie jest aktywny. 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                                                   

• orientuje się w elementach notacji muzycznej, ale nie potrafi jej odczytać i zastosować;                       

• popełnia błędy rytmiczne, melodyczne i tekstowe w opracowanych na lekcjach piosenkach;              

• rozpoznaje poznane dzieła muzyczne, instrumenty, głosy, zespoły wykonawcze z pomocą 

nauczyciela;                                                                                                                                                                

• nie zawsze aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych, pomimo zachęty ze strony 

nauczyciela oraz stwarzania możliwości doboru formy muzykowania do poziomu umiejętności i 

uzdolnień muzycznych;                                                                                                                                            

• opanował przekazaną przez nauczyciela wiedzę i umiejętności w podstawowym zakresie,                    

• zadania wykonuje tylko z pomocą nauczyciela,                                                                                               

•prowadzi  zeszyt przedmiotowy.                                                                                                                          

• często nie jest przygotowany do lekcji, nie chce i nie próbuje poprawić ocen, pomimo takiej 



możliwości i zachęty ze strony nauczyciela.                                                                                                        

• rzadko jest aktywny na lekcjach. 

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                                                               

• zna elementy notacji muzycznej, potrafi poprawnie odczytać głosem prosty rytm lub melodię z 

pomocą nauczyciela;                                                                                                                                                

• śpiewa poprawnie pod względem muzycznym i znajomości tekstu opracowane na lekcjach piosenki; 

• często rozpoznaje w słuchanych utworach motywy polskich tańców narodowych , głosy, 

instrumenty, poznane formy muzyczne ,fakturę, zespoły wykonawcze;                                                        

• często rozpoznaje poznane dzieła muzyczne i ich twórców;                                                                          

• uczestniczy w ćwiczeniach i zadaniach muzycznych, wykonuje je prawidłowo;                                        

• opanował wiadomości o muzyce i muzykach w stopniu dobrym;                                                                

• jest aktywny na lekcjach,                                                                                                                                      

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.                                                                          

• najczęściej jest przygotowany do lekcji ( ma podręcznik, zeszyt do nut, odrobione zadanie domowe, 

opanowane wiadomości i umiejętności muzyczne z poprzednich lekcji). 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                                               

• zna elementy notacji muzycznej, potrafi samodzielnie odczytać głosem prosty rytm lub melodię z 

niewielką pomocą nauczyciela;                                                                                                                              

• potrafi zaśpiewać prawidłowo pod względem intonacyjnym i rytmiczno -melodycznym opracowany 

na lekcjach repertuar wokalny z odpowiednią dykcją i artykulacją;                                                                             

• rozróżnia w słuchanych utworach motywy polskich tańców narodowych , rozpoznaje głosy, 

instrumenty, poznane formy muzyczne, fakturę, zespoły wykonawcze, wypowiada się na temat 

słuchanej muzyki;                                                                                                                                                      

• rozpoznaje wybitne dzieła z literatury muzycznej, zna tytuły i kompozytorów;                                        

• aktywnie uczestniczy we wszystkich formach muzykowania na lekcjach;                                                   

• w pełni opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności;                                        

• wykazuje bardzo dobrą znajomość omawianych na lekcjach zagadnień;                                                    

• rozwija swoje zainteresowania w kołach muzycznych;                                                                                  

• śledzi wybrane wydarzenia artystyczne w mediach oraz potrafi wyrazić opinię na ich temat;              

• prowadzi starannie i na bieżąco zeszyt przedmiotowy;                                                                                  

• jest przygotowany do lekcji ( ma podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt do nut, odrobione 

zadanie domowe, opanowane wiadomości i umiejętności muzyczne z poprzednich lekcji).  

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                                                           

• zna elementy notacji muzycznej, potrafi samodzielnie i bezbłędnie zapisać i odczytać głosem prosty 

rytm lub melodię;                                                                                                                                                     

• potrafi zaśpiewać bezbłędnie pod względem intonacyjnym i rytmiczno- melodycznym opracowany 

repertuar wokalny, wykazując umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania środków wyrazu 

muzycznego;                                                                                                                                                              

• rozróżnia w słuchanych utworach polskie tańce narodowe oraz ich formy stylizowane, rozpoznaje 

głosy, instrumenty, formy muzyczne, fakturę, zespoły wykonawcze, wypowiada się na temat 

słuchanej muzyki;                                                                                                                                                     

• rozpoznaje wybitne dzieła z literatury muzycznej, zna ich tytuły, nazwiska twórców, określa epokę 

,w której powstały, rozpoznaje tematy;                                                                                                               

• aktywnie i twórczo podejmuje i realizuje działania muzyczne na lekcjach i w zespołach muzycznych i 



tanecznych;                                                                                                                                                                

• opanował materiał i umiejętności na ocenę bardzo dobrą i ponadto opanował materiał lub/i 

umiejętności spoza programu nauczania;                                                                                                            

• systematycznie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;                                                          

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe;                                    

• zdecydowanie wyróżnia się poziomem wiadomości i umiejętności muzycznych, zaangażowaniem , 

inwencją twórczą oraz wkładem pracy na lekcjach muzyki i zajęciach pozalekcyjnych;                              

• z własnej inicjatywy pogłębia wiedzę i umiejętności muzyczne, uczestniczy w koncertach, śledzi 

wydarzenia artystyczne w mediach oraz potrafi wyrazić opinię na ich temat;                                             

• prowadzi zeszyt przedmiotowy wyjątkowo starannie i estetycznie;                                                           

• zawsze jest przygotowany do lekcji ( ma podręcznik, zeszyt do nut, odrobione zadanie domowe, 

opanowane wiadomości i umiejętności muzyczne z poprzednich lekcji);                                                      

• aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, reprezentuje szkołę, placówki kulturalno- 

oświatowe w konkursach i festiwalach muzycznych i odnosi sukcesy;                                                          

• rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania; osiąga sukcesy w konkursach, 

festiwalach artystycznych i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza 

nią). 

Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznali uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami 

oceniania. Powyższe informacje zostały potwierdzone odpowiednim zapisem w dziennikach 

lekcyjnych. 

Rodzice o postępach uczniów są informowani w czasie zebrań klasowych oraz podczas 

indywidualnych rozmów z nauczycielem. 

 

                                                          

                                                                                                                                 Iwona Ochman 

 
 

 

 

 

 


