
Kryteria oceniania z muzyki  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danego poziomu  

w stopniu bardzo dobrym, a ponadto: ma wiedzę określoną programem nauczania, za 

sprawdziany wiadomości otrzymuje oceny celujące (100%), uczestniczy w konkursach 

muzycznych i odnosi w nich sukcesy, przygotowuje własne koncerty dla klasy, szkoły  

i środowiska pozaszkolnego prezentując umiejętności instrumentalne zdobywane w szkole i 

poza szkołą, wykonuje dodatkowe zadania z gry na instrumencie przewidziane na ocenę 

celującą, orientuje się w wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie, a zwłaszcza  

w środowisku lokalnym uczestnicząc w nich bezpośrednio lub jako słuchacz, uczestniczy w 

zajęciach pozalekcyjnych chóru szkolnego, czynnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności objęty programem nauczania a ponadto: 

korzysta ze zdobytej wiedzy i umiejętności, bardzo dobrze wykonuje zadania muzyczne, 

uczestniczy w konkursach muzycznych, aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze bardzo 

dobrze przygotowany do zajęć, korzysta z wielu źródeł informacji. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności objęty programem nauczania a 

ponadto: korzysta ze zdobytej wiedzy i umiejętności, poprawnie wykonuje zadania muzyczne, 

aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest przygotowany do zajęć, pracuje samodzielnie a gdy ma 

trudności z niewielką pomocą nauczyciela.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

w stopniu wystarczającym opanowała zakres wiadomości i umiejętności objętych programem 

nauczania a ponadto: ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, pracuje 

niesystematycznie, wykonuje zadania z pomocą nauczyciela, nie jest zbyt aktywny na 

lekcjach. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

w niewielkim stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności objęty programem 

nauczania a ponadto: ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, pracuje 

niesystematycznie i nie wykonuje zadań i nie jest aktywny na lekcjach. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania  

a ponadto: lekceważąco odnosi się do przedmiotu, nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela, 

nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie podejmuje żadnej aktywności muzycznej. 

 

 

 


