
Kryteria oceniania z muzyki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Mikołajowicach –  rok szkolny 2022/2023 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował  wiadomości  i umiejętności z zakresu  podstawy programowej  

w stopniu bardzo dobrym 

-wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań 

- uzyskuje bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe 

-jest aktywny na lekcji 

-jest zawsze przygotowany do lekcji  

-wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy  

-wykazuje  zainteresowanie  muzyką ( np. bierze udział w koncertach) 

-angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły 

-reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych 

-podejmuje dodatkowe zadania ( zdobywa informacje z innych źródeł, przygotowuje referaty, prezentacje) 

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne, taneczne (nauka gry na instrumencie, nauka tańca, śpiewu) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej w stopniu bardzo dobrym 

-jest aktywny na lekcji 

-wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań  

-uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe 

-wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy  

-jest zawsze przygotowany do lekcji 

- angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-w stopniu średnim opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej 

-wywiązuje się z części powierzonych mu zadań 

-uzyskuje dobre oceny cząstkowe 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-opanował w stopniu średnim zakres wiedzy z podstawy programowej 

-nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje  działania 

-najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiedzę na poziomie elementarnym 

-nie pracuje systematycznie i nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań 

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału z zakresu podstawy programowej 

-nie wykazuje żadnej chęci do poprawy oceny 

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, ale z całkowitej niechęci do przedmiotu  

oraz braku  pracy na lekcjach 

Uczeń może zgłosić 1 raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, nieprzygotowanie zadanej na ocenę 

piosenki, utworu muzycznego). Uczeń za aktywność może otrzymać plus- trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą. Wszystkie 

teksty piosenek, zapisy nutowe, powinny być wklejone do zeszytu. Uczeń prowadzi jeden zeszyt, nie musi być to zeszyt 

nutowy. Zeszyt założony w klasie IV może służyć uczniowi do kl. VII. Uczeń ma dwa tygodnie na poprawę oceny.  

Nauczyciel muzyki 
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