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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI 

II ETAP EDUKACYJNY KLASA V  

 

OPRACOWANIE:  RATAJCZAK KAROLINA 

 
 
 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami We-

wnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

CELE NAUCZANIA MUZYKI 

1. Pobudzanie całościowo pojęcia rozwoju uczniów, a w szczególności:  

1) rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata;  

2) rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka;  

3) rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej;  

4) rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania muzyki. 

2. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.   

3. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne i elementarne wiadomości o muzyce. 

4. Umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej.  

5. Rozbudzanie intelektualnej postawy wobec muzyki.  

6. Rozszerzenie wiadomości o muzyce i rozwijanie umiejętności muzycznych. 

 

ZADANIA SZKOŁY 

1. Stwarzanie sytuacji dających możliwości:  

1) przeżycia radości z wykonywania i poznawania muzyki;  

2) doświadczenia radości i wysiłku towarzyszących twórczej aktywności;  

3) współdziałania w grupie; sprzeciwu wobec zastanych schematów;  

4) przeżycia różnorodnych doświadczeń muzycznych;  

5) prezentacji umiejętności i osiągnięć.  

2. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami muzycznymi.  

3. Ukazanie różnorodności i bogactwa muzyki minionych epok i muzyki współczesnej.  

4. Ukazanie różnych funkcji muzyki.  

5. Uczenie wartościowania muzyki. 

6. Uwzględnienie indywidualnych możliwości uczniów.  

7. Otwarcie na muzyczne zainteresowania uczniów.  

8. Stwarzanie sytuacji dających możliwość:  

1) przeżycia radości z rozumienia muzyki;  
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2) samodzielnego zdobywania wiedzy o muzyce i poznawania literatury muzycznej.  

9. Umożliwienie kontaktu z aktualnymi wydarzeniami muzycznymi. 

 

TREŚCI NAUCZANIA 

1. Słuchanie muzyki.  

2. Źródła wiedzy i informacji o muzyce.  

3. Wiedza niezbędna do rozumienia muzyki.  

4. Historyczny rozwój muzyki europejskiej.  

5. Muzyka ludowa, muzyka artystyczna i muzyka popularna.  

6. Muzyka w obrzędach, magii, religii. Muzyka w filmie, w teatrze, w mediach.  

7. Komunikacja pozawerbalna – muzyka jako język.  

8. Śpiew, muzykowanie na instrumentach, działania muzyczno-ruchowe, tworzenie struktur dźwięko-

wych. (Nieobowiązkowo przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu). 

 

OSIĄGNIĘCIA 

1. Słuchanie muzyki i rozpoznawanie wybranych utworów.  

2. Formułowanie własnych sądów i prowadzenie rozmów o muzyce.  

3. Podstawowe wiadomości z zakresu historii muzyki.  

4. Aktywność muzyczna indywidualna lub w grupie – śpiewa, ruch przy muzyce, gra na instrumentach, 

tworzenie struktur dźwiękowych. (Nieobowiązkowo przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu). 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH MUZYKI 

1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy, umiejętności i postaw ucznia, określa 

jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych w 

podstawie programowej. 

2. Na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają 

zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach muzyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienni-

ku lekcyjnym. 

3. Ocena wiedzy i umiejętności stanowi proces złożony oraz wymaga indywidualnej analizy możliwości 

twórczych każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: 

1) opanowanie wiedzy muzycznej, 

2) jego indywidualną postawę i aktywność na lekcji, 

3) rozwój umiejętności wokalnych i instrumentalnych, 

4) zaangażowanie ucznia - uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych imprezach muzycznych, 

5) postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki, 

6) przygotowywanie przez uczniów dodatkowych informacji na podstawie różnych źródeł,  

7) uczestnictwo ucznia w zajęciach, 

8) przygotowanie ucznia do zajęć. 

4. Na ocenę półroczną z muzyki składają się oceny różnych form aktywności ucznia: 

1) działalność muzyczna: 

a) zaangażowanie własne -  praca na lekcji; 
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b) postawa podczas słuchania utworów; 

c) kontrola sprawności i umiejętności praktycznych (np. przygotowanie ucznia do zajęć, zeszyt 

ucznia, współpraca w grupie,); 

d) jakość pracy, aktywność, zaangażowanie w pracy na zajęciach; 

e) udział w innych formach zajęć ( zaangażowanie w szkole i poza szkołą itp....); 

  2) wiedza przedmiotowa i jej rozumienie w zakresie wyznaczonym programem nauczania: 

a) odpowiedź ustna, 

b) kartkówki (bieżąca odpowiedź), 

c) testy, sprawdziany; 

                 3) prace domowe: 

a) bieżące - utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji; 

b) długoterminowe (praca nad projektem); 

c) prace nieobowiązkowe, dodatkowe (własna aktywność muzyczna, recenzje z koncertów, 

twórczość własna, referaty, wykonywanie prezentacji itp., jako samodzielna uczniowska pro-

pozycja poszerzenia wiadomości i umiejętności); 

4) zaangażowanie pozalekcyjne (uczestnictwo z zajęciach zespołu muzycznego – wokalnego, czy 

instrumentalnego, angażowanie się w oprawę muzyczną podczas uroczystości szkolnych i po-

zaszkolnych reprezentując Szkołę). 

5)  osiągnięcia w konkursach muzycznych. 

5. Sposoby kontroli wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w procesie nauczania:  

1) testy wyboru i sprawdziany przygotowywane będą dla sprawdzenia wiadomości i umiejętności 

uczniów w klasach od IV- VI: 

a) stosowane minimum jeden w półroczu dotyczyć będą większej partii materiału (przeprowa-

dza się po bloku tematycznym), 

b) zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i powtórką materiału na lekcji;  

  2) quizy, konkursy i zabawy muzyczne przeprowadzane po zrealizowaniu określonej partii 

materiału; 

3) kartkówki, czyli krótkie pisemne wypowiedzi uczniów zostaną zastosowane, dwie lub trzy w pół-

roczu, i obejmować będą zagadnienia omawiane na dwóch ostatnich lekcjach; 

4) zadania domowe dwa lub trzy w półroczu polegające na pisemnym opracowaniu zagadnienia 

sprawdzane będą u uczniów pod kontem staranności, poprawności językowej, logicznej i mery-

torycznej - ocena cyfrowa opatrzona zostanie komentarzem nauczyciela; 

5) prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych oceniane są wg ustalonych każdorazowo 

zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. Ocenie podlega przede wszyst-

kim zaangażowanie ucznia i wkład pracy własnej oraz pomysłowość (oryginalność); 

6) aktywność to forma oceniania ucznia, który uczestniczy w lekcji udzielając poprawnych odpo-

wiedzi na pytania nauczyciela oraz zadaje pytania dotyczące omawianych treści . Za aktywną 

postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”. Trzykrotne otrzymanie „+” równoznaczne jest 

uzyskaniu oceny bardzo dobrej. 
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7) zeszyty przedmiotowe lub karty pracy uczniów ocenione zostaną pod względem staranności, 

systematyczności sporządzania notatek, poprawności zapisu nutowego oraz schludności, dwa 

razy w roku; 

8) postawa podczas słuchania dzieł, utworów muzycznych i wypowiedzi ustne uczniów dotyczące 

umiejętności formułowania własnych sądów na temat omawianych zagadnień; 

9) obszar postawy w stosunku do przedmiotu:  

a) przygotowanie do zajęć: uczniowi przysługują 3 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w pół-

roczu. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłosze-

nia mogą dotyczyć: braku zeszytu lub braku gotowości do odpowiedzi ustnej; 

b) nieprzygotowanie zostaje odnotowane znakiem "-". Braku przygotowania nie można zgłaszać 

w dniu zapowiedzianych prac pisemnych. Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie 

został usprawiedliwiony przez rodziców lub prawnych opiekunów i wcześniej zgłoszony 

przez ucznia) uczeń otrzymuje minus ("-").  Brak zadania należy uzupełnić do następnej lek-

cji. Suma trzech "-" daje ocenę niedostateczną. 

10) konkursy, przeglądy muzyczne.  

6. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzy-

mać może uczeń, który spełnia wymagania przypisane ocenom niższym). 

- Konieczne (K):  ocena dopuszczająca  

- Podstawowe (P):  ocena dostateczna  

- Rozszerzające (R):  ocena dobra  

- Dopełniające (D):  ocena bardzo dobra 

- Ocena celująca.   

7. Poziomy wymagań powiązane są ze sobą w następujący sposób: K-P-R-D. Przyporządkowanie ocen 

danym poziomom nauczania można zilustrować w następujący sposób: 

- K:   dopuszczający 

- K + P:  dostateczny 

- K + P + R:  dobry 

- K + P + R + D: bardzo dobry 

- Celujący: całkowicie opanował podstawę programową oraz wykonał zadania do-

datkowe niewykraczające poza  podstawę programową.  

9. Ogólne kryteria oceny : 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- przejawia szczególne zainteresowania muzyką i wykazuje pełną znajomość treści programo-

wych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- wykazuje się zaangażowaniem i twórczą inicjatywą w działaniach grupowych;   

- bierze udział w konkursach muzycznych oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szko-

ły i regionu. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności określone podstawą programową i wyko-

rzystuje w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności;  

- bierze udział w dyskusjach na temat muzyki i potrafi uzasadnić swoje poglądy;  
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- chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie szkoły i poza nią. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności, określone w podstawie programowej oraz stosuje ją w 

praktyce; 

- aktywnie uczestniczy w działaniach muzycznych na lekcji;  

- właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i rozwiązuje typowe problemy. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego w podstawie programo-

wej, w jego wiadomościach są luki;  

- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych oraz współpracuje w grupie;  

- podejmuje samodzielnie próbę śpiewu i muzykowania. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- dysponuje elementarną wiedzą i umiejętnościami określonymi w  programowym; 

- przy pomocy nauczyciela powinien wykonywać proste ćwiczenie i uczestniczyć w zabawach;  

- podejmuje próbę śpiewu i gry na instrumentach. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum podstawy programowej; 

- nie jest w stanie wyjaśnić prostych problemów, wykonać zadań o niewielkim stopniu trudno-

ści; 

- jest bierny, odmawia wszelkiej współpracy. 

10. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole z powodu choroby, to w przypadku pracy kontrolującej wiedzę, 

sprawdza się jego wiadomości i umiejętności w uzgodnionym terminie. W przypadku jednodniowej 

nieobecności na sprawdzianie lub teście, uczeń pisze w/w prace na następnej lekcji. 

11. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej. Ocenę 

można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania w/w stopni, lub w uzasadnionych przypadkach w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

12. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego prawni opiekunowie powiadamiani są : 

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia; 

2) sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny, 

a prawni opiekunowie na comiesięcznych spotkaniach z nauczycielem; 

3) podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z prawnymi opiekunami. 

13. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania. 

 

stopień skrót literowy 
oznaczenie  

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 
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14. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według nastę-

pującej skali procentowej:  

 

stopień skala procentowa 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% - 0% 

 

 

15. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki 

sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, aktywność muzyczna, które odzwierciedlają pracę 

ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność. 

16. Ocena roczna powinna być zapisana w dzienniku pełną nazwą, bez dodatkowych znaków.  

17. 17. Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej obniża-

ne   są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni. 
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STANDARDY  WYMAGAŃ  WEDŁUG  PRZYJĘTEGO  PROGRAMU  NAUCZANIA  MUZYKI 

W KLASACH V 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 
I GRA MUZYKA 

PROGRAM NAUCZANIA MUZYKI W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

Autor/autorzy programu MONIKA GROMEK, GRAŻYNA KILBACH 

Wydawnictwo Nowa Era 

Rok wydania 2012 

 

WYMAGANIA 
OCENA 

OSIĄGNIĘCIA  

UMIEJĘTNOŚCI 
UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 
UCZEŃ: 

Konieczne - K 

ocena  
dopuszczająca  (2) 

 proste zadania o niewielkim stopniu trudności 

rozwiązuje z pomocą nauczyciela; 

 niechętnie bierze udział w zajęciach, ale słucha, 

ale wykonuje ćwiczenia oraz uczestniczy w za-

bawach muzycznych;  

 rozpoznaje wybrane tańce i muzykę innych 

narodów; 

 odtwarza słowa poznanych na lekcjach piose-

nek; 

 podejmuje próby gry prostych melodii na in-

strumentach (flecie, dzwonkach chromatycz-

nych lub innych); 

 niesystematycznie prowadzi zeszyt (karty pra-

cy). 

 dysponuje minimalną wiedzą w zakresie 

materiału przewidzianego podstawą pro-

gramową, w jego wiadomościach są luki; 

 próbuje odpowiedzieć na zagadnienia za-

warte w treści ćwiczeń lekcyjnych; 

 wyjaśnienia pojęcia hałasu; 

 potrafi wytłumaczyć pojęcie kultury ludo-

wej; 

 wymienia tradycje i symbole związane ze 

świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy; 

 wymienia grupy instrumentów (dętych, 

strunowe); 

 wymienia najwybitniejszych kompozytorów 

muzyki polskiej i światowej. 

Podstawowe 

K+P 

ocena dostateczna 

(3) 

 nie zaniedbuje uczestnictwa w zajęciach, do 

których stara się być przygotowany; 

 wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci 

wnioski z lekcji; 

 prowadzi zeszyt (karty pracy) z notatkami  z  

lekcji, sposób prowadzenia  zeszytu budzi za-

strzeżenia; 

 wskazuje źródła hałasu;  

 prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii; 

 przedstawia wybrane rodzaje muzyki i tańce 

innych narodów; 

 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zaba-

wach muzycznych; 

 odtwarza słowa i melodię poznanych na lek-

cjach piosenek; 

 potrafi zagrać proste melodie na instrumentach 

(flecie, dzwonkach chromatycznych lub innych); 

 współpracuje w grupie. 

 dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie 

materiału umożliwiającą zdobywanie dal-

szej wiedzy; 

 wyjaśnia znaczenie niektórych tradycji i 

symboli związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy; 

 charakteryzuje polskie tańce narodowe; 

 potrafi opisać grupy instrumentów i podać 

ich przykłady; 

 wymienia różne typy zespołów wokalnych i 

instrumentalnych; 

 przedstawia sylwetki wybranych kompozy-

torów muzyki światowej. 
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Rozszerzające 

K+P+R 

ocena dobra (4) 

 posiada uzupełniony zeszyt; 

 wykorzystuje w praktyce przyrządy ułatwiające 

muzykowanie; 

 potrafi zapisać symbole graficzne poznanych 

wartości rytmicznych; 

 wykonuje wybrane schematy taktowania; 

 rozpoznaje wysłuchane wcześniej utwory mu-

zyczne; 

 chętnie śpiewa i gra na instrumentach, wyko-

rzystuje zdobytą wiedzę muzyczną; 

 wskazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i 

zabaw muzycznych. 

 potrafi odpowiedzieć na pytania związane z 

tematem lekcji; 

 opanował wiadomości i umiejętności okre-

ślonych podstawą programową; 

 wyjaśnia wpływ hałasu na samopoczucie i 

zdrowie człowieka; 

 potrafi scharakteryzować różne gatunki 

muzyki; 

 charakteryzuje formy muzyczne( wariacje, 

pieśń, opera, balet) 

 wskazuje odmienności kulturowe na przy-

kładzie wybranych regionów świata. 

Dopełniające 

K+P+R+D 

ocena  

bardzo dobra (5) 

 dyskutuje na temat różnorodności gatunków 

muzyki; 

 dyskutuje na temat przekazu treść pozamu-

zycznych w utworach programowych; 

 samodzielnie zbiera informacje dotyczące kultur 

różnych regionów świata; 

 dyskutuje na temat konsekwencji różnorodności 

kulturowej świata; 

 rozróżnia rodzaje muzyki i formy muzyczne; 

 dyskutuje na temat specyfiki różnych form mu-

zycznych; 

 rozróżnia rodzaje zespołów wokalnych i instru-

mentalnych; 

 dba o higienę głosu; 

 posługuje się w praktyce poznana terminologią 

muzyczną; 

 potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji 

(biblioteki, Internetu, zbiorów własnych) w celu 

uzyskania określonych wiadomości; 

 chętnie bierze udział w różnorodnych działa-

niach muzycznych na terenie szkoły i w ramach 

środowiska lokalnego; 

 uczestniczy w koncertach i przedstawieniach 

muzycznych; 

 potrafi stworzyć własny akompaniament do 

wybranej piosenki. 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętno-

ści określonych podstawą programową, po-

trafi ją samodzielnie objaśnić i powiązać w 

całość ; 

 wskazuje sposoby zmniejszania poziomu 

hałasu w najbliższym otoczeniu; 

 zauważa odmienności w twórczości róż-

nych kompozytorów. 

Poziom wiedzy  

i umiejętności  

na ocenę celującą 

(6) 
 
 

 dąży do samodoskonalenia i twórczego rozwoju 

własnych uzdolnień; 

 gromadzi dodatkowe wiadomości związane z 

muzyką; 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę w pozalekcyjnych 

działaniach muzycznych (należy do zespołu 

wokalnego, instrumentalnego lub tanecznego); 

 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szko-

ły i regionu; 

 jest laureatem konkursów muzycznych; 

 samodzielnie tworzy ilustracje ruchowe do pio-

senek; 

 analizuje charakterystyczne cechy i środki wy-

konawcze wysłuchanych utworów muzycznych. 

 osiąga sukcesy w konkursach lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia; 

 posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z podstawą programową;  

 potrafi ocenić znaczenie twórczości wybra-

nego kompozytora i jego zasługi dla muzy-

ki światowej; 

 wykazuje szczególne zainteresowanie mu-

zyką; 

 orientuje się w bieżących wydarzeniach 

muzycznych w kraju i na świecie (konkur-

sy, festiwale, premiery); 

 potrafi uzasadnić swoje upodobania mu-

zyczne. 

 


