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1. Ocenie podlegają:  śpiew piosenek z pamięci solo i w grupie, granie na instrumentach, prace

domowe, aktywność, praca na lekcji, pisemne prace kontrolne, zadania wysyłane zdalnie.

2. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru być nieprzygotowanym. Nieprzygotowanie 

należy zgłosić przed rozpoczęciem pracy, zaraz po sprawdzeniu listy obecności. Poprzez 

nieprzygotowanie rozumie się: brak zadania domowego, brak znajomości piosenki, 

nieprzygotowanie do gry na instrumencie.  Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każde 

kolejne nieprzygotowanie do lekcji lub niezgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem

pracy. 

3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę 

spowodowały. 

4. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w 

pięciolinię. 

5. Uczeń powinien: być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.

6. W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz

zaległości w zeszycie przedmiotowym. 

7. Uczeń nieobecny na lekcji z powodu choroby nadrabia zaległości w wyznaczonym terminie 

przez nauczyciela. 

8. Uczeń nieobecny na pojedynczej lekcji z powodu udziału w konkursach, zawodach lub 

innych przyczyn  jest zobowiązany dowiedzieć się co było realizowane w czasie lekcji i co 

jest zadane. 

9. Uczeń zobowiązany jest podczas nauki zdalnej do zapoznania z wysłanymi przez 

nauczyciela treściami w formie prezentacji lub filmu. 

10. Podczas nauki w systemie zdalnym uczeń terminowo i we wskazany przez nauczyciela 

sposób przesyła wykonane zadania. 

KRYTERIA OCENIANIA 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 

 posiada pełną wiedzę przewidzianą zakresem materiału programowego dla danej klasy, 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopisma muzyczne, 

edukacyjne programy multimedialne), 

 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji stacjonarnych, 

zdalnych i pracy pozalekcyjnej, 



 wykonuje z własnej inicjatywy wszystkie dodatkowe prace, 

  bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, 

 chętnie śpiewa i gra na lekcji, prezentując przy tym swój kunszt artystyczny,

  bierze czynny udział w apelach i uroczystościach szkolnych, 

 zawsze jest przygotowany do zajęć, ma zeszyt, książkę i potrzebne przybory.

 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki w danej 

klasie, 

 chętnie śpiewa i gra na lekcji, 

 zawsze przygotowany do zajęć, ma zeszyt, książkę i potrzebne przybory, 

 sprawnie posługuje się wybranym instrumentem i zdobytymi wiadomościami, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

 biegle i poprawnie posługuje się terminologią muzyczną, 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach i posiada usystematyzowaną wiedzę.

- terminowo przesyła wykonane zadania podczas nauki w systemie zdalnym

 Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który:

- dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego,

  posługuje się terminologią muzyczną, 

- poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe 

 poprawnie posługuje się wybranym instrumentem i zdobytymi wiadomościami, 

 z pomocą nauczyciela objaśnia wybrane zagadnienia wiedzy muzycznej, 

 stara się terminowo przesyłać zadania w systemie zdalnym

 zdarza się, że nie ma zeszytu, książki, bądź potrzebnych przyborów. 

Ocenę dostateczn  (3) otrzymuje uczeń który: 

 zna terminologię muzyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, 

 potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu i gry, tworzenia i percepcji przy pomocy 

nauczyciela,

  uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych oraz współpracuje w grupie; 

- zadania na średnim stopniu trudności wykonuje z pomocą nauczyciela; 

 często nie ma zeszytu i książki, 

niesystematycznie odrabia prace domowe w systemie stacjonarnym oraz zdalnym



 Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 

  nie potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach aktywności,

  niechętnie uczestniczy w zajęciach, 

 ma problemy przy samodzielnej pracy,

  myli pojęcia terminologii muzycznej,

  wiedza jego jest częściowa, 

 często nie ma zeszytu i książki na lekcji

- nie wykonuje zadań domowych w systemie zdalnym 

 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,

  ma lekceważący stosunek do przedmiotu,

  wykazuje całkowitą bierność na lekcjach,

  nie stara się opanowywać techniki gry na instrumencie 

  nie potrafi rozróżnić podstawowych znaków muzycznych, 

  nie ma zeszytu i książki, 

 nie wykazuje żadnego zaangażowania do pracy na lekcji.

- nie przesyła zadań w systemie nauki zdalnej
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