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Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce 

PSO opracowane na podstawie programu nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki 

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach. 

 

KONTRAKT  POMIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI 

 

1.Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela (posiada odrobione 

zadane  domowe, posiada zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia, podręcznik oraz inne, własne przybory do 

wykonywania prac wytwórczych i zadań praktycznych). 

2.Ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie bez ponoszenia 

konsekwencji.   Po wykorzystaniu swoich szans otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3.W przypadku otrzymania ze sprawdzianu (lub innej pracy ) oceny niedostatecznej uczeń ma prawo 

jednorazowo  poprawić ją w ustalonej z nauczycielem formie (pisemnej lub ustnej), jednak nie później 

niż 2 tygodnie. 

4.W przypadku nieobecności na sprawdzianie (lub innej pracy pisemnej) uczeń musi zaliczyć   materiał 

w formie i terminie ustalonym z nauczycielem po powrocie do szkoły (do 2 tygodni).  

5. Jeżeli uczeń nie zgłosi się na sprawdzian poprawkowy bądź zaległy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6.Uczeń w ciągu 2 tygodni zalicza nauczaną piosenkę. 

7.Kartkówka może być niezapowiedziana, a obowiązujący zakres materiału sięga trzech ostatnich 

lekcji. Przed kartkówką zapowiedzianą uczeń otrzymuje informację, która wskazuje co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak dalej powinien się uczyć.  

8.W przypadku nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić   

teoretyczne wiadomości z zajęć muzyki i odrobić zadaną pracę domową. 

9.Ewentualne prace wytwórcze, które były wykonywane pod nieobecność ucznia w szkole np.     

„interpretacje plastyczne do wysłuchanego utworu”, nie muszą być przez niego uzupełniane                         

w domu i dostarczone do oceny. Na zajęciach  muzyki, zajęciach artystycznych uczeń w trakcie pracy 

otrzymuje ustną informację o tym co zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 

wykonywać ćwiczenia. 

10. Aktywność (w tym aktywność muzyczna: śpiew, tworzenie, słuchanie, granie, ruch) oceniana  jest 

za pomocą ocen cząstkowych oraz plusów (3 plusy – bdb) lub minusów (3 minusy – ndst).  

11. O ocenę stopień wyżej na koniec semestru/ roku może ubiegać się uczeń, którego zainteresowania  

muzyczne wykraczają poza program nauczania muzyki i realizuje je w sposób praktyczny w szkole np. 

regularnie uczestniczy w działającym  zespole instrumentalnym,  zespole  wokalnym prowadzonym 

przez nauczyciela uczącego muzyki w szkole.  



2 
 

12.  Przy ustaleniu oceny z muzyki i zajęć artystycznych będzie brane pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków z w/w przedmiotów.  

 

I. ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTU MUZYKA 

 

W przypadku przedmiotów artystycznych, do których należy muzyka, nauczyciel, dokonując oceny 

osiągnięć uczniów, powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria oceny: 

1. Indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań muzycznych, 

2. Postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań muzycznych,  

3. Poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia w zakresie śpiewania, tworzenia, 

słuchania, ew. grania na instrumencie,  

4. Uzyskany poziom wiedzy teoretycznej (historia muzyki, zasady muzyki), 

5. Postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 

6. Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań muzycznych, włączanie się w życie 

artystyczne szkoły i środowiska. 

 

II. CELE OCENIANIA UCZNIÓW: 

 

1. Aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w zajęciach. 

2. Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu. 

3. Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań. 

4. Realizacja grupowych zadań z zakresu percepcji muzyki. 

 

III. OCENIANE FORMY AKTYWNOŚCI: 

 

1. Śpiew 

2. Gra na instrumentach 

3. Słuchanie muzyki 

4. Tworzenie muzyki 

5. Przyswajanie wiadomości dotyczących muzyki. 
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IV. NA OCENĘ Z MUZYKI WPŁYWA: 

 

1. Aktywne uczestnictwo w lekcji. 

2. Stosunek do przedmiotu. 

3. Wysiłek ucznia i wyraźnie wykazywana chęć zdobywania wiedzy. 

4. Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce 

5. Znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania 

6. Prowadzenie zeszytu nutowego i podręcznika oraz przygotowanie do lekcji. 

 

V. OCENIE PODLEGAJĄ: 

 

1. Opanowanie wiedzy z zakresu wybranych tematów 

2. Umiejętności muzyczne – śpiew, gra na instrumentach. 

3. Aktywność na lekcjach. 

4. Zadania twórcze. 

5. Zadania domowe. 

6. Sprawdziany wiadomości (kartkówki – czas 10 do 15 min.) 

7. Prace pisemne 

8. Zeszyt i ćwiczenia. 

 

Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w uroczystościach i apelach 

szkolnych i imprezach pozaszkolnych. 

Ilość pomiaru jest indywidualna i zależna od danej klasy. 

Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka: jego 

możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz prawidłowa postawa w czasie 
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wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują dziecka                         

w ocenie ze śpiewu. 

 

VI. PROCEDURA OCENIANIA: 

 

Na ocenę końcowa (roczną) składają się oceny jakie otrzymał uczeń na semestr I i II. 

Ustala się oceny bieżące w skali : 1, 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4 , 4+, 5-, 5, 5+,6 , które wpisuje się do 

dziennika. Ocena śródroczna jest podsumowaniem prace semestralnej i wynika z ocen 

cząstkowych. 

 

VII. PROCEDURA DODATKOWEGO SPRAWDZANIA 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

W wyjątkowych przypadkach, określonych w Statucie Szkoły, nauczyciel może wyrazić zgodę na 

dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w celu podwyższenia oceny klasyfikacyjnej 

z muzyki. 

 

VIII. FORMA SPRAWDZIANU 

 

I Część praktyczna 

1. Zaśpiewanie z akompaniamentem poznanych piosenek i pieśni prawidłowo pod względem 

rytmicznym i melodycznym (z całego roku szkolnego). 

2. Zagranie na instrumentach wyuczonych w danej klasie utworów i akompaniamentów. 

3. Rozpoznanie utworów muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej (odpowiednio do klasy) oraz 

brzmienia poznanych instrumentów. 

 

 

 

IX. KRYTERIA I ZAKRES OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 • prawidłowo i  całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru 
dodatkowego, 
 • prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru 
dodatkowego,  
• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór, 
 • potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego, 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 • prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania, 
 • prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych 
w programie nauczania, 
 • umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych, 
 • potrafi rytmizować teksty, 
 • rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 
 • podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,  
 • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek 
na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym, 
 • wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,  
 • rytmizuje łatwe teksty,  
 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają, 
 • prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń. 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane 
w programie nauczania, 
 • niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie 
melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,  
 • wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodź- więkami i na instrumentach perkusyjnych 
niemelodycznych, 
 • zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,  
 • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 
  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych 
w programie nauczania,  
 • niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka 
najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 
 • niechętnie podejmuje działania muzyczne,  
 • myli terminy i pojęcia muzyczne,  
 • dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,  
 • najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.  
 
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych 
starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki 
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w  zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności 
przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać 
najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu 
przedmiotowego lub zeszytu ucznia. 
 
 
 
 


