
Przedmiotowy system oceniania – muzyka 2018/2019 

 
 

Na ocenę celującą uczeń powinien: 

- systematycznie uczestniczyć w zajęciach nadobowiązkowych 

(kółko wokalne, instrumentalne) 

- reprezentować szkołę na akademiach i apelach szkolnych 

oraz uroczystościach środowiskowych 

- spełniać wymagania na ocenę bardzo dobrą 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 

- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu 

- czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych 

- samodzielnie prowadzić notatki z życia kultury muzycznej w 

Polsce i na świecie (festiwale muzyczne, konkursy) 

- z pamięci zaśpiewać poznane piosenki, w tym: hymn 

państwowy, hymn szkoły, piosenki naszego regionu, 

piosenki historyczne - umieć scharakteryzować muzykę 

ludową – polską i różnych narodów 

- starannie prowadzić zeszyty 

- znać notację muzyczną i umieć zastosować ją w praktyce 

- znać wartości rytmiczne nut, umieć rozpoznawać wysłuchane 

schematy rytmiczne 

- znać twórców muzyki filmowej  

- znać biografie kompozytorów Chopina i Beethovena i ich 

twórczość 

- umieć zagrać proste melodie na flecie 

- posiadać wiedzę z zakresu stylów w muzyce: średniowiecze, 

renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzykę XX w.  

 

 

 

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu 

- zaśpiewać z pamięci I zwrotkę uczonych piosenek 

- umieć zagrać dzwonkach fragment prostych melodii 

- starannie prowadzić zeszyty 

- znać notację muzyczną, wartości rytmiczne 

- znać najważniejsze wiadomości z życia kompozytorów 

Chopina i Beethovena 

 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu 

- zaśpiewać zespołowo I zwrotkę uczonych piosenek 

- próbować zagrać na dzwonkach fragmenty prostych melodii 

- przynosić zeszyty, prowadzić notatki 

- umieć wymienić poznanych kompozytorów i ich twórczość 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu 

- zespołowo zaśpiewać I zwrotkę lub ją wyrecytować 

- grać pojedyncze dźwięki na dzwonkach 

- przy pomocy nauczyciela wykonywać najprostsze polecenia 

 

 



Przedmiotowy system oceniania do przedmiotu 

muzyka dla uczniów  

z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej 

2018/2019 

 

 
Pod uwagę bierze się wysiłek włożony przez ucznia, jego 

możliwości oraz stosunek do przedmiotu. 

 

 

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu 

- czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych 

- zaśpiewać I zwrotkę obowiązkowego repertuaru pieśniowego 

- uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach 

umuzykalniających (granie na instrumentach perkusyjnych) 

- znać najważniejsze wydarzenia z życia i twórczości 

omawianych kompozytorów 

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu 

- zbiorowo zaśpiewać lub wyrecytować fragmenty 

obowiązkowego repertuaru pieśniowego 

- przy pomocy zadawanych pytań omawiać twórczość 

poznanych kompozytorów 

- uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach 

umuzykalniających 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

- wykazywać pozytywny stosunek do przedmiotu 

- uczestniczyć w praktycznych ćwiczeniach 

umuzykalniających 

- wyrecytować fragmenty obowiązkowego repertuaru 

pieśniowego 

- wykonać najprostsze polecenia z pomocą nauczyciela 



 

 

  

 


