
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLAS IV – VII 
w Szkole Podstawowej nr 29 we Wrocławiu 

 
Przedmiot: muzyka 
 

Przedmiotowy System Ocenia jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania i jest jego integralną częścią. Zasady  ogólne  oceniania  jak  i  zasady  

planowania   prac  klasowych,  sprawdzianów  i   kartkówek   znajdują   się   w 

Wewnątrzszkolnym SystemieOceniania. 

 
OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: 

 
Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 
 
Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: 
podręcznik, zeszyt i ćwiczenia. 
 
Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć dokończoną pracę wykonywaną 
podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zdążył jej zrobić. 
 
W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia 
braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniach, zgłosić 
ten fakt nauczycielowi. 
 
Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie.Nieprzygotowanie 
winno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć 
zapowiedzianej wcześniej kartkówki. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń 
może dostać ocenę niedostateczną. Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie 
zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę 
lekcyjną. 
 
Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie 
usprawiedliwia jego nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem jest udział 
w kartkówkach i odpowiedziach ustnych (śpiew, gra na instrumencie), które były 
zapowiedziane w trakcie jego obecności w szkole i obejmują jednostki tematyczne, 
na których uczeń był obecny. 
 
Uczniowie nieobecni na kartkówce/ sprawdzianie mają obowiązekich napisania na 
następnych zajęciach, a w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej – 
w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. 
 
Nie ocenia się uczniów na pierwszych zajęciach, po ich dłuższej (trwającej co 
najmniej dwa tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
 
Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny, z zastrzeżeniem, żepoinformuje o tym 
nauczyciela i umówi się z nim na poprawę w terminie nieprzekraczającym dwóch 
tygodni. 



Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.  
 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW (adekwatnie do programu kl. IV i VII) 
 
Wiedza: 

 
Znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu 
kultury muzycznej w szczególności z zakresu historii muzyki (epoki, kierunki i ich 
przedstawiciele), polskich tańców narodowych, instrumentoznawstwa, zasad 
muzyki i notacji nutowej oraz rozumienie ich znaczenia, swobodne posługiwanie 
się właściwą terminologią, znajomość budowy typowych form muzycznych. 

 
Umiejętności: 

 
Wykorzystanie poznanych pojęć, terminów i zagadnień muzycznych w praktyce, 
wykorzystywanie ww. w trakcie wykonywania i słuchaniu muzyki, prowadzenia 
rozmów o muzyce oraz poszukiwaniu informacji o muzyce. 

 
Wykonywanie utworów muzycznych wokalnych oraz instrumentalnych poprawnie 
pod względem melodycznym i rytmicznym, z ciekawą interpretacją (w tym: śpiew, 
ćwiczenia rytmiczne, gra na instrumencie), improwizowanie i komponowanie 
prostych struktur dźwiękowych, przedstawianie cech i charakteru słuchanych 
i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkamiekspresji. 

 
Analiza i interpretacja tekstów kultury: 

 
Interpretowanie wykonywanych utworów zgodnie z tekstem, charakterem 
i funkcją; słuchanie muzyki, rozpoznawanie, rozróżnianie i omawianie jej cech 
i budowy, wyrażanie własnych emocji powysłuchaniu utworu. 

 
Postawa - stosunek do przedmiotu 

 
Wysiłek wkładany w przezwyciężanie trudności, aktywność i zaangażowanie w 
trakcie zajęć lekcyjnych,sumienność w wykonywaniu obowiązków ucznia 
(przygotowanie do zajęć), punktualność, usprawiedliwianie nieobecności, 
stosowanie się do poleceń, zdyscyplinowanie w trakcie lekcji, 
 

poprawne, systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 
 
podejmowanie i wykonywanie dodatkowych zadań poszerzających zakres wiedzy  
i umiejętności. 
 
PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ZAJĘĆ: 
 
podręcznik, 
zalecone zeszyty przedmiotowe, 
flet,



przybory szkolne (w tym: zatemperowany ołówek, gumka, długopis), znajomość 
przerobionych na lekcjach tematów, dokończenie prac rozpoczętych w trakcie 
lekcji,przećwiczenie wdrażanych podczas zajęć chwytów, pozwalających na 
uzyskanie konkretnych dźwięków na flecie. 
 
Po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem podręczniki mogą być przynoszone 
tak, aby w trakcie lekcji na jednej ławce znajdował się jeden egzemplarz. 
Nieobecność właściciela podręcznika stanowi jednak dla współużytkownika brak 
usprawiedliwienia i nie zwalnia go od czynnego udziału w lekcji.  
 
Zalecone podręczniki: 
 
Klasy IV - „,Klucz do muzyki 4”- podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy 4, 
autorzy: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik 
wyd. WSiP, 2017 
 
Klasy VII - „,Klucz do muzyki 7”- podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy 7, 
autorzy: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik 
wyd. WSiP, 2017 
 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA WRAZ Z WAGAMIOCEN 
 
Skala ocen oraz progi procentowe dla ocen z prac klasowych i kartkówek, są 
zgodne z zawartymi w statucie (zasady wewnątrzszkolnego oceniania) 
 

Formy Wagi 

prace klasowe od 7 do 9 

sprawdziany 6 

kartkówki 5-7 

gra na instrumencie 4-8 

wysoki wynik w konkursach 
muzycznych/wokalnych 

7-10 

Prezentowanie umiejętności 
muzycznych na forum klasy i szkoły 
(Dzień Talentów, apele, 
przedstawienia) 

7-9 

umiejętność analitycznego słuchania 
muzyki w oparciu o poznane zasady 
muzyki, wiedzę z zakresu kultury 
muzycznej 

4-7 

prezentacje/referaty 4-7 

praca na lekcji 3-6 

zadanie dodatkowe 5-8 

aktywność na lekcji 2-5 

odpowiedź ustna 4-7 



śpiew 3-7 

uzgodniona wcześniej z nauczycielem 
aktywność poza szkołą (udział w 
koncertach i wydarzeniach 
muzycznych) 

5-7 

Zeszyt przedmiotowy (kryteria: 
poprawność treści, systematyczność 
prowadzenia, czytelność i 
przejrzystość, staranność i estetyka. 

3 

 
W przypadku braku wrodzonych zdolności muzycznych ucznia, ocenia się jego 
zaangażowanie i wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 
Powyższy zakres wagowy obowiązuje wszystkich uczących muzyki, przy czym każdy 
nauczyciel sam decyduje o wadze konkretnej oceny (w wyżej przewidzianych 
ramach) – waga ta może być zależna od stopnia trudności  zadania lub  poziomu 
klasy.  Dla kategorii ocen nieuwzględnionych  w PSO nauczyciel uczący sam ustala 
wagę, o której informujeuczniów. 
Nauczyciel ma prawo dokonać pisemnego sprawdzenia wiadomości w formie 
sprawdzianu, obejmującego materiał czterech lekcji lub pracy klasowej, 
obejmującej materiał od pięciu do ośmiu lekcji, informując uczniów o terminie 
i zakresie materiału z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma 
prawo dokonać pisemnego sprawdzenia wiadomości w formie kartkówki,informując 
uczniów o jej terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, 
gdy kartkówka obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji, nauczyciel nie ma 
obowiązku informowania uczniów o zaplanowanej kartkówce. 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE IROCZNE 
 

ocena celująca Uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności (np. 
gry na instrumencie) w zakresie 
rozszerzonymw stosunku do proponowanegomateriału 
nauczania, odnosić sukcesy w fakultatywnych zespołach 
muzycznych, konkursach, itp., a także posiadać 
wszystkie wymagane oceny z pracpisemnych. Uczeń 
powinien wykazywać inicjatywę i kreatywność oraz 
szczególne zainteresowania muzyką, również poza 
lekcjami; samodzielnie i twórczo rozwijać własne 
uzdolnienia; 

ocena bardzo dobra Uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności w 
zakresie pełnym w stosunku do proponowanego 
materiału nauczania i posiada wszystkie 
wymaganeocenyz prac pisemnych.Uczeń powinien 

opanować pełen zakres wiedzy i umiejętności zawarty 

w programie nauczania i wykorzystywać w praktyce 
wszystkie określone w programie wiadomości i 
umiejętności: 



ocena bardzo dobra znać przewidzianą programem literaturę muzyczną 
w stopniu bardzo dobrym (tytuły dzieł, nazwiska ich 
twórców, aparat wykonawczy, kojarzyć dzieło 
z reprezentowaną przez nie epoką muzyczną, a także 
odnosić się do wysłuchanych kompozycji subiektywnie). 
Uczeń powinien rozpoznawać aparat wykonawczy w 
słuchanych utworach, umieć opisać instrumenty, znać 
ich wygląd i zastosowanie, rozpoznawać polski folklor 
muzyczny, tańce narodowe i pieśni patriotyczne, 
a także potrafi je scharakteryzować; 

ocena dobra Uczeń powinien opanować wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie oraz stosować je w praktyce 
(w stopniu dobrym opanować wiedzę z zakresu historii 
muzyki, umieć scharakteryzować epoki muzyczne, znać 
najwybitniejsze postaci z historii muzyki i wymieniać 
przykłady ich dzieł, rozpoznawać formy i style 
muzyczne, swobodnie operować terminologią 
muzyczną). Uczeń powinienznać przewidzianą 
programem literaturę muzyczną w stopniu dobrym 
(tytuły dzieł,  nazwiska ich twórców oraz kojarzyć je 
z epoką muzyczną, w którejpowstały); 
aktywnie uczestniczy w działaniach muzycznych na 
lekcji; 
Uczeń powinien właściwie posługiwać się terminologią 
przedmiotową i rozwiązywać typowe problemy; 
poprawnie prowadzić zeszyt przedmiotowy; 
Uczeń powinien umieć, przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela, wykonać na flecie prostym objęte 
programem melodie – z uwzględnieniem właściwej 
interpretacji i z zachowaniem prawidłowego aparaty 
gry;  

ocena dostateczna Uczeń powinien dysponować przeciętną wiedzą 
w zakresie materiału przewidzianego w podstawie 
programowej. W jegowiadomościach są luki. Uczeń 
powinien opanować podstawowe wiadomości z historii 
muzyki (znać nazwyepok muzycznych) 
 

Uczeń potrafi podać przykładowe dzieła muzyczne 
z poszczególnych epok oraz nazwiska najwybitniejszych 
kompozytorów, zna nazwy form muzycznych oraz 
podstawową terminologię muzyczną); zna przewidzianą 
programem literaturę muzyczną w stopniu 
podstawowym; rozpoznaje niektóre instrumenty 
muzyczne z wyglądu i brzmienia; rozpoznaje niektóre 
z polskich tańców narodowych; 
 
Uczeń uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach 
muzycznych oraz współpracuje w grupie; zadania na 
średnim stopniu trudności wykonuje z pomocą 
nauczyciela; 
 
Uczeń nie zawsze potrafi zastosować poznaną wiedzę 



w praktyce; czytelnie, choć nie zawsze systematycznie, 
prowadzi zeszyt przedmiotowy;potrafi z pomocą 
nauczyciela wykonać na flecie prostym objęte 
programem melodie na niższym poziomie trudności; 

ocena dopuszczająca Uczeń powinien dysponować elementarną wiedzą 
i umiejętnościami określonymi w podstawie 
programowej; 
 
Przy pomocy nauczyciela, uczeń potrafi wykonać 
podstawowe zadania przewidziane programem 
nauczania, o najmniejszym stopniu trudności; 
 
Uczeń potrafi wyklaskać proste schematy rytmiczne 
oraz wykonać akompaniament rytmiczny do piosenek; 
podejmuje próbę gry na instrumentach; posiada zeszyt 
przedmiotowy; Uczeń wykazuje chęć do nauki. 

ocena niedostateczna Ocenę niedostateczną stawia się uczniowi w zupełnie 
wyjątkowych przypadkach jawnego lekceważenia 
przedmiotu.Ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy 
braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do 
przedmiotu oraz pracy na lekcjach 

 
Osiągnięcia  ucznia  w  zakresie  aktywności  twórczej  zależą  nie  tylko   od  jego  
sumienności i pracowitości, lecz są związane przede wszystkim z wrodzonymi 
uzdolnieniami, które trudno zmierzyć, a jeszcze trudniej sprawiedliwie ocenić. W 
tej sytuacji najrozsądniejsze wydaje się zsumowanie oceny z wiadomości 
o muzyce i oceny z osiągnięć artystycznych ucznia. Należy równocześnie 
obserwować zaangażowanie, staranność i dyscyplinę pracy, które to cechy 
powinny być docenione nawet przy słabszych osiągnięciachartystycznych. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 
roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 
poz. 532) przy ocenianiu uczniów uwzględnia się zalecenia wynikające 
z opracowanych indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych. 
 

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA IROCZNA 
 
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel kieruje się 
zasadami wyszczególnionymi w WSO. W sytuacji, gdy uczeń uzyskał oceny ze 
wszystkich obowiązkowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, ocena 
klasyfikacyjna nie może być niższa od przewidzianych dla średnich ważonych, ocen 
semestralnych/ końcoworocznych 
 
Zmiany w PSO dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na 
podstawie ewaluacji PSO i WSO oraz pojawiających się zmian w przepisach prawa 
oświatowego mających wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanieuczniów.



 


