
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU 

MUZYKA W KL.IV- VII 

 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim 
Opracowany na podstawie Programu nauczania muzyki  

oraz statutu  PSP nr 12 w Kędzierzynie- Koźlu 

 

 

1.Uczeń oceniany jest za:  

-  śpiewanie piosenek  

-  grę na instrumentach perkusyjnych, 

-  zabawę z piosenką, taniec  

 - zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych,  

- opanowanie wiedzy muzycznej  

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego,  

- aktywność na zajęciach  

 

2.Metody i formy sprawdzania osiągnięć: 

- odpowiedzi ustne  

- śpiew w grupie i solo, 

- gra na instrumentach (  inst..perkusyjne) 

-kontrola dokumentacji ucznia (  zeszyt przedmiotowy raz  

  w semestrze ) 

- plusy za aktywność na lekcji , trzeci plus jest równoznaczny z oceną bardzo dobrą, 

- udział w zabawach ruchowych, 

-  słuchowe rozróżnianie brzmienia instrumentów. 

 

3. Przygotowanie do zajęć: 

- uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik, zeszyt przedmiotowy, 

odrobioną pracę domową. 

-  w każdym semestrze uczeń może zgłosić przed lekcją  dwa razy  nieprzygotowanie. 

Każde następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Sumienność 

będzie oceniona i wyrażona w postaci dodatkowej oceny na koniec semestru. 

- na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych nieobecnością uczeń ma czas nie 

dłuższy niż dwa tygodnie. 

- za brak zeszytu przedmiotowego uczeń otrzymuje minus ( trzeci minus jest równoznaczny z 

oceną niedostateczną). 

 

4. Uczeń może poprawić oceny cząstkowe niedostateczne i dopuszczające w terminie do 2 

tygodni od daty otrzymania oceny. Oceny poprawiane są podczas lekcji muzyki, nie 

przewiduje się indywidualnego poprawiania ocen na przerwach po zakończonych zajęciach. 

 

 

5. Ocena semestralna i roczna   

 Ocena klasyfikacyjna będzie odzwierciedlać postawę ucznia wobec przedmiotu  

i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Będzie 

wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz 

motywować i zachęcać ucznia do rozwijania zainteresowań muzycznych. 

 

 



 
WARUNKI UZYSKANIA OCENY 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 • prawidłowo i  samodzielnie  śpiewa piosenki z podręcznika  

 • prawidłowo gra na różnych instrumentach perkusyjnych, bierze udział w konkursach 

muzycznych 

 • bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru, 

 • jest bardzo aktywny muzycznie,  

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 • potrafi sam lub z niewielką pomocą nauczyciela zaśpiewać  piosenki poznane na lekcji 

 • umie bezbłędnie wykonywać rytmy  na instrumentach perkusyjnych,  

• bierze udział w zabawach ruchowych, 

 • jest aktywny na zajęciach 

 

 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• z  pomocą nauczyciela potrafi zaśpiewać niektóre piosenki  

• wykonuje proste rytmy  na instrumentach perkusyjnych 

 • bierze udział w zabawach ruchowych 

 • prowadzi systematycznie  zeszyt przedmiotowy  

 

 

 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  instrumencie perkusyjnym 

 • niezbyt chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych 

 • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 • niedbale i niechętnie śpiewa  najprostsze  piosenki  poznane na lekcji 

 • niechętnie podejmuje działania muzyczne,  

• nie bierze udziału w zabawach ruchowych 

 • ma duże braki w zeszycie 

  

 

 Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo 

usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo 

duże braki 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.  

 


