
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z MUZYKI  DLA KLASY VII 

Zakres oceniania poszczególnych form aktywności. 

1. Podczas ustalania oceny z muzyki przede wszystkim uwzględniany będzie na
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki zajęć muzycznych. 

2. Podczas wystawiania oceny za śpiew brana będzie pod uwagę: poprawność
muzyczna, znajomość tekstu piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględniana będzie: poprawność
muzyczna, płynność i technika gry oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączonych ze
znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych uwzględniane
będzie:

• zaangażowanie i postawę podczas słuchania,

• rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,

• rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,

• podstawową wiedzę o kompozytorach,

• wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. rysunku, opowiadania etc.)

4. Przy wystawianiu oceny za działania twórczo – wokalne i instrumentalne (głównie
ochotników) brana będzie pod uwagę: 

• rytmizacja tekstów,

• improwizacja – rytmiczna, melodyczna, ruchowa,

• umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności wymagających
działań korelacji np. muzyczno – plastycznych,

• umiejętność przygotowania ilustracji dźwiękowych do opowiadania komiksu grafiki
itp. (dobieranie efektów dźwiękowych),

• umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.

5. Ocena aktywności na lekcji oraz udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. Za
aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą lub dobrą.
Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza
ustalone wymagania otrzymuje ocenę celującą. Za systematyczną i bardzo dobrą
pracę w szkolnym zespole lub chórze oraz udział w występach uczniowi może
zostać podwyższona ocena z muzyki o jeden stopień.

6. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy pod uwagę będzie brana:



• estetyka ogólna,

• systematyczność,

• samodzielnie odrabiane zadania domowe.

Ocena za zeszyt, w zależności od opinii nauczyciela, może, ale nie musi wpływać na 
końcową ocenę z muzyki!

Waga ocen: 

· samodzielny śpiew (3) 

· samodzielna gra na instrumentach melodycznych (3) 

· analiza i interpretacja dzieła muzycznego (praca pisemna) (3) 

· sprawdziany/testy (3) 

· aktywność, zaangażowanie ucznia na lekcji (2) 

· przygotowanie warsztatu pracy (1) 

· szczególne osiągnięcia (3) 

· mini – projekt / wspólny projekt (1) 

· projekt samodzielny (2)

Szczegółowe kryteria oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo

dobrą,

 prawidłowo i samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz repertuaru

dodatkowego,

 prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych,

 wykazywać zainteresowania muzyką , aktywnie uczestniczyć w życiu muzycznym

szkoły – zespołu muzycznego, chóru, 

 brać udział w konkursach, festiwalach, przeglądach muzycznych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 umie bardzo dobrze samodzielnie zaśpiewać pod względem intonacyjnym i rytmicznym

z pamięci piosenki obowiązkowe i poznane w ciągu roku szkolnego,

 umie posługiwać się zapisem nutowym przy grze na instrumencie, 

 bezbłędnie gra na flecie całe melodie pod względem melodycznym i rytmicznym,



 potrafi rytmizować teksty,

 zna pojęcia muzyczne występujące w programie poszczególnych klas,

 zna nazwiska wybitnych kompozytorów i ich twórczość.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 poprawnie śpiewa samodzielnie  pieśni obowiązkowe i wybrane dowolne piosenki,

 poprawnie gra na flecie dowolny utwór,

 zna terminy muzyczne i wie co one oznaczają,

 w czytaniu nut popełnia błędy,

 prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 umie zaśpiewać pieśni o średnim stopniu trudności (popełnia błędy intonacyjne

i rytmiczne),

 zna nazwy solmizacyjne dźwięków,

 z pomocą nauczyciela gra proste fragmenty melodii,

 potrafi podać wartości rytmiczne nut i pauz,

 zna tylko niektóre pojęcia muzyczne,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ograniczonym stopniu opanował

ustalone umiejętności i wiadomości podstawowe. Wykazuje pozytywny stosunek do

przedmiotu, jednak bardzo małe zaangażowanie, potrafi z pomocą nauczyciela wykonać

najprostsze zadania:

 podejmuje próby śpiewania, lub zamiast śpiewu recytuje tekst piosenek

 gra na flecie pojedyncze dźwięki

 niechętnie podejmuje działania muzyczne

 wymienia niektóre terminy muzyczne

 z pomocą nauczyciela wykonuje najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne

               

W sytuacjach wyjątkowych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli :

 mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu, oraz

posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań

edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych w klasie VII,



 mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń

wynikających z programu danej klasy.

Warunki, tryb uzyskania oraz procedurę odwoławczą ocen śródrocznych i rocznych

regulują odrębne dokumenty szkolne! 

                                                                                              Tomasz Derra


