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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE  5 

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 5 – semestr I 

 
1. MAGIA I RELIGIA – MUZYKA W SŁUŻBIE DUCHA. Rola muzyki w życiu człowieka: 

sygnalizacyjna, religijna i obrzędowa. Akompaniament do pieśni Negro spirituals. 

2. DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM. Rola muzyki w życiu człowieka: obrzędowa i 

rozrywkowa. Akompaniament do piosenki ludowej ,,Była babuleńka”.  

3. CZAS MINIONY, CZAS OBECNY. Przygotowanie koncertu ulubionej muzyki. 

Akompaniament według zapisu piktogramów. 

4. JESIENNE KOMPOZYCJE NIE TYLKO MUZYCZNE. Niekonwencjonalne wykorzystanie darów 

jesieni do tworzenia akompaniamentu. Utrwalenie wartości rytmicznych nut i pauz. 

5. WIELKA RODZINA INSTRUMENTÓW PERKUSYJNYCH. Aktywne słuchanie muzyki. Źródło 

dźwięku w instrumentach perkusyjnych.  

6. JESIENNE DZWONY. Sztuka ludwisarska. Wykorzystanie dzwoneczków w zabawie 

słuchowej. 

7. DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI. Ignacy Jan Paderewski – wirtuoz, kompozytor, 

mąż stanu. Rola kultury w walce o niepodległość. 

8. MUZYKA NA JESIENNA POGODĘ. Tworzenie ilustracji muzycznej z pomocą odgłosów 

papieru. Budowanie instrumentów.  

9. GRAJĄCE POWIETRZE. Instrumenty dęte blaszane : trąbka, waltornia, puzon, tuba.  

10. W OCZEKIWANIU NA PIERWSZY ŚNIEG. Odgłosy zimowego krajobrazu. Skróty pisowni 

muzycznej – volty. 

11. WKRÓTCE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. Kapela ludowa. Gramy i śpiewamy kolędy i 

pastorałki. 

12. KOLĘDOWANIE. Solowe występy chętnych uczniów – prezentacja umiejętności. 

13. JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ. Cechy mazura. Śpiewamy i gramy pieśni w rytmie 

mazura. 

14. SZYBKO I WOLNO – OBEREK I KUJAWIAK. Cechy oberka i kujawiaka – rozpoznawanie 

tańców w słuchanych przykładach. Improwizacja melodii kujawiaka na dźwiękach egh. 

15. POLSKI KARNAWAŁ W RYTMACH TAŃCÓW NARODOWYCH. Utrwalenie cech tańców – 

zabawy i ćwiczenia. 

 

 
            Semestr II 
 

1. O OPERZE W TEMPIE PRESTO. Instytucje kultury – gmach operowy. Twórcy 

przedstawień operowych.  

2. CZAR MUZYKI PŁYNĄCEJ ZE SCENY. Budowa przedstawienia operowego: uwertura, 

akt, scena, aria. 

3. ZA KULISAMI OPERY – STANISŁAW MONIUSZKO. Sztuka jako forma kształtowania 

uczuć patriotycznych w czasach niewoli. Śpiewniki domowe i opery Stanisława 

Moniuszki. 

4. DOM PEŁEN MUZYKI. Muzyczne rodziny dawniej i dziś. W.A Mozart. Rodziny 

instrumentów według źródła dźwięku. 

5. NAJWIĘKSZY KOMPOZYTOR. J.S. Bach – kompozytor, kantor, organista i pedagog. 

6. ORGANY. Budowa i brzmienie organów. Najsłynniejsze organy w Polsce. 

7. KAŻDY MA GŁOS! Higiena głosu : ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne.  

8. GŁOS W RÓZNYCH BARWACH. Podstawowe głosy ludzkie: sopran, alt, tenor, bas. Głos 

biały w muzyce ludowej.  



9.  INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE. Budowa, brzmienie fletu poprzecznego, oboju, 

klarnetu i fagotu. Jazz – improwizacja na dźwiękach skali. 

10. ODMIENIONY ŚWIAT. Rozpoznawanie zmian tematu w utworze W.A. Mozarta. 

Tworzenie wariacji na temat przysłowia ludowego. 

11. MAJÓWKA W DOBREJ FORMIE. Formy muzyczne: ABA, ABA’, rondo, wariacje, kanon- 

rozpoznawanie w utworach, tworzenie. 

12. SERWETKI TADEUSZA KOŚCIUŻKI. Utrwalenie form muzycznych. Skróty pisowni- Da 

capo al fine. Pieśni historyczne: Dalej, chłopcy, dalej żywo.  

13. GRAJĄCE KAMIENIE. Improwizacja ruchowa do słuchanej muzyki. Niekonwencjonalne 

wykorzystanie kamieni – do zabaw rytmicznych i twórczych. 

14. NAD BŁĘKITNĄ WODĄ. Muzyka ilustracyjna. Trójdźwięk majorowy i minorowy – 

akompaniament. 

15. NAD POLSKIM MORZEM. Muzyka ludowa z Kaszub – instrumenty, tańce i piosenki.  

16. CO ZOSTAŁO W PAMIĘCI. Zawody, quizy i zagadki utrwalające wiadomości z całego 

roku szkolnego. 

 

 

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 

 
 



 

 

 

 


