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KRYTERIA OCENIANIA 

    Muzyka  jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez 

nauczyciela powinna przede wszystkim motywować młodego człowieka do nauki i działań muzycznych.  

Przy ewaluacji trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego 

zdolności, a jedynie jego postępy i zaangażowanie oraz włożoną przez niego pracę. Ważna jest również informacyjna funkcja oceny. Powinna ona 

bowiem  zaznajamiać ucznia (oraz osoby zainteresowane, np. jego rodziców bądź opiekunów) z postępami, jakich dokonał w danym okresie. 

  

W pracy z uczniami 
 

1.Dostosować wymagania edukacyjne i sposób oceniania do realnych potrzeb i możliwości (do diagnozy psychologiczno – pedagogicznej) oraz tempa pracy ucznia. 

2.Konsultować wszelkie postępy ucznia z rodzicami. 

3.Pracować w dobrze zorganizowanej klasie, posiadającej właściwą strukturę, co korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa (zapewnienie warunków do nauki, 

sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia). 

4. Wdrażać umiejętność wyrażania emocji. 

       5.Podnieść poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne.  

       6.Doceniać i zauważać wszelkie właściwe zachowania i postawy. 

7.Należy udziela pozytywnych informacji zwrotnych o  postępach, doceniać wytrwałość i zaangażowanie w realizację obowiązków szkolnych.  

8.Wzbogacić zakres ogólnych wiadomości związanych z obszarem deficytowym . 

9.Wprowadzać proste polecenia( np.: uwaga –ważne, spakuj rzeczy, teraz otwórz zeszyt). 

10.Pomagać przy selekcji materiału do nauczenia się. 

11.Nie wymagać czytania i pisania w czasie oceniania. 

12.Pytać głównie ustnie, na osobności. 

13.Wydłużać czas koncentracji uwagi. 

14.Doceniać nawet najmniejszy wkład pracy . 

15.Ćwiczyć syntezę i analizę wzrokową i słuchową.  

16.Korygować niepożądane zachowania społeczne. 

17.Dokonać rozpoznania zainteresowań ucznia i stworzyć warunki do rozwijania mocnych stron i kompetencji, budując pozytywny wizerunek wdrażać do 

pełniejszego wykonywania obowiązków, wynikających z roli ucznia. 

18.Upewniać się przed wyjściem ucznia z klasy, czy zanotował zadanie domowe. 

19.Rozwijać procesy myślenia.                                                                                            

 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: (zwracam szczególna uwagę na możliwości ucznia ) 
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;  



 zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;  

  

 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty;  

 potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, dzwonkach, keyboardzie;  

 opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;  

 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;  

 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;  

 jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych 

 

 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;  

 korzysta z różnych źródeł informacji;  

 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;  

 potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach;  

 odrabia prace domowe;  

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.  

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  
 opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;  

 korzysta z różnych źródeł informacji;  

 potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach;  

 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;  

 odrabia prace domowe;  



 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.  

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  
 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;  

 wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;  

 potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach;  

 z reguły odrabia prace domowe;  

 zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.  

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  
 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;  

 wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;  

 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w podręczniku;  

 odrabia proste prace domowe;  

 nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.  

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  
 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym  

programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);  

 

 nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;  

 nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;  

 odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;  

 jest pasywny, nie uważa na lekcjach;  



 nie odrabia prac domowych;  

 nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.  

 

 Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku predyspozycji lub uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako reakcję na postawę 

ucznia wyrażającego niechęć do przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz wykazującego brak zaangażowania mimo szeregu prób aktywizacji 

podejmowanych przez nauczyciela. 

 
.                                                                                                                                                                                                                                                        Anna Florczak 

 

 

 

 

 

 


