
Przedmiotowe Ocenianie 

MUZYKA 

 

1. Formy sprawdzania umiejętności i wiedzy ucznia: 

1) wypowiedzi ustne (waga 6) 

a) odpowiedź ustna  

2) prace pisemne (waga 8) 

a) sprawdzian 

b) karkówka(waga 6) 

3) ( zadania domowe (w tym zadania dodatkowe) (waga 3) 

4) aktywność ucznia na zajęciach (w tym plusy i minusy) (waga 3) 

5) konkursy 

a) udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (waga 3) 

b) wygrana w konkursach szkolnych i międzyszkolnych (waga 8) 

6) współpraca w grupie (waga 2) 

7) prace praktyczne (waga 7) 

a) gra na instrumentach 

b) ruch przy muzyce 

c) aktywne słuchanie muzyki 

d) wiadomości o muzyce 

e) śpiew 

8) prace średnio- i długoterminowe (waga 7) 

 

Poprawa ocen: 

- uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny niedostatecznej oraz dopuszczającej  

w terminie 2 tygodni od jej otrzymania; 

- oceny inne niż niedostateczne i dopuszczające uczeń może poprawić wyłączenie  

w zasadnych przypadkach, o których decyduje nauczyciel; 

- poprawianie ocen nie odbywa się podczas zajęć lekcyjnych, chyba że nauczyciel wyrazi na 

to zgodę; 

- ocena może być poprawiana jednorazowo; 

- ocena uzyskana podczas poprawy jest wpisywana do dziennika elektronicznego; 

 

 



2. Zasady oceniania 

Ustala się, że ocena ucznia z pracy pisemnej podlega następującej skali:  

1) 0% – 30% ogólnej liczby punktów – ocena niedostateczna,  

2) 31% – 50% ogólnej liczby punktów – ocena dopuszczająca,  

3) 51% – 70% ogólnej liczby punktów – ocena dostateczna,  

4) 71% – 90% ogólnej liczby punktów – ocena dobra,  

5) 91% – 100 % ogólnej liczby punktów – ocena bardzo dobra,  

6) powyżej 100% – ocena celująca. 

 

3. Informacje dodatkowe dotyczące oceniania 

1) Plus uczeń może otrzymać za: 

a) aktywność podczas zajęć 

b) samodzielne wykonanie instrumentów muzycznych 

c) samodzielną interpretację wybranego utworu muzycznego 

 Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,  

 

2) Minus uczeń może otrzymać za: 

            a)brak aktywności podczas zajęć 

            b) brak podręczników, zeszytu 

         Trzy minusy równe są ocenie niedostatecznej. 

Nauczyciel ma możliwość wpisania cyfry 0, która es informacją, że dany uczeń był nieobecny 

podczas oceniania danej umiejętności. Jego obowiązkiem jest uzupełnienie zaległości. Wpis 

nie ma wpływu na średnią ocen i nie jest stopniem szkolnym. 

 

            

3} Nieprzygotowanie – w przypadku przedmiotu muzyka jedno nieprzygotowanie na 

półrocze. 

 

4. W przypadku kształcenia na odległość rodzice zostaną poinformowani o zasadach 

nauczania i oceniania drogą elektroniczną za pomocą dziennika elektronicznego.  


