
Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcji muzyki 
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1. Na każdej lekcji uczeń powinien posiadać: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt 
nutowy, ołówek dobrze zatemperowany, cienkopis w kolorze zielonym, linijka. 

2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  
- przygotowanie do lekcji, 

- wypowiedzi ustne (w tym również hymn, piosenka)  
- prace pisemne (test lub sprawdzian, kartkówka, informacja o kompozytorze),  
- prowadzenie zeszytu, jego estetyka  
- zadania domowe,  
- zaangażowanie, twórczość i inicjatywa = aktywność,  
- szczególne osiągnięcia, konkursy, 

- umiejętność gry na instrumencie (flet prosty lub dzwonki chromatyczne),  

- uczestnictwo w zajęciach Koła Wokalnego. 

3. Ocenę celującą uczeń otrzymać może uczęszczając na zajęcia dodatkowe Koła 
Wokalnego, przy czym z przedmiotu muzyka musi opanować wiadomości  

i umiejętności na poziomie bardzo dobrym, a jego uczestnictwo w zajęciach Koła 

Wokalnego musi być systematyczne (2 nieobecności nieusprawiedliwione w 

semestrze). 

Sprawdzian: 
 zapowiedziany co najmniej na tydzień przed planowanym terminem i obejmują 

większe partie materiału, 

 jest możliwość poprawy, gdy uczeń otrzymał ocenę dostateczną i niższą, 

 uczeń poprawia pracę tylko raz, do dziennika elektronicznego wpisywane są obie 
oceny, 

 zgłoszenie się na poprawę i niewstawienie się na niej w terminie ustalonym 

wspólnie z nauczycielem, skutkuje minusem i brakiem możliwości dalszej 

poprawy, 

 jeżeli uczeń był nieobecny (w dzienniku odnotowuje się nb), zobowiązywany jest 
do napisania jej zaraz po powrocie, ewentualnie w terminie ustalonym wspólnie z 

nauczycielem, 

przy ocenie sprawdzianu stosuje się skalę: 

 0% - 29% - ocena niedostateczna 

 30% - 49% - ocena dopuszczająca 

 50% - 72% - ocena dostateczna 

 73% - 92% - ocena dobra 

 93% - 99% - ocena bardzo dobra 

 100% - ocena celująca 
Kartkówka: 

 Może ale nie musi być zapowiedziana, obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji,  

 oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

Brak zadania domowego i nieprzygotowanie do lekcji odnotowuje się (-), pięć (-) = ocena 

niedostateczna 

Brak zeszytu = brak zadania domowego 

 w semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania przed lekcją, trzecie i każde 

kolejne skutkuje oceną niedostateczną. 

 Zaległości w notatkach uczeń ma obowiązek uzupełnić włącznie z zadaniem 
domowym. 

 Każdy uczeń oceniany jest indywidualnie, przy czym szczególnie bierze się pod 

uwagę zaangażowanie. 

 Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” (5 plusów oznacza ocenę bdb). 
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