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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

z muzyki w Zespole Szkół Urszulańskich na rok 

szkolny 2020/2021 

 

Ustalone zasady są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

1. Ocenianiu podlegają: poziomu i zakresu wiedzy, stopnia rozwoju umiejętności, stosunku ucznia do 

zadań edukacyjnych. 

2. Oceny są zapisywane w dzienniku elektronicznym z odpowiednią wagą (sprawdzian, 

test, odpowiedź, kartkówka, aktywność, zadania domowe itd.) 

3. Ocena jest relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i prezentowanej przez nich postawy. 

4. Ocenie podlegają następujące elementy: 

• śpiew, 

• gra (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach, flażolecie, oraz na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych), 

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 

• działania twórcze, 

• znajomość terminów i wiedza muzyczna, 

• aktywność na lekcjach, 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

5. Ocena końcoworocza wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z wszystkich ocen. 

6. Waga ocen jest następująca: 

a. oceny z wagą 1 obejmują - aktywność na lekcji, działania twórcze, zadania domowe, karty 

pracy, śpiew w duecie lub w zespole 

b. oceny z wagą 2 obejmują - grę na instrumentach – muzykowanie w grupie, śpiew indywidualny, 

kartkówki, testy, quizy 

c. oceny z wagą 3 obejmują -  udział w konkursach przedmiotowych, festiwalach, 

muzyczna aktywność pozaszkolna, umiejętność gry na instrumencie /Szkoła Muzyczna, 

Ognisko muzyczne/– prezentacja na forum klasy lub szkoły  

7. Ocena końcoworoczna jest obliczana z ocen uzyskanych w obu półroczach. 

8. Ocenę na półrocze i końcoworoczną otrzymuje uczeń wg następującej skali: 

Ocena Średnia ważona 

dop 1,7- 2,50 

dst 2,51- 3,50 

db 3,51- 4,50 

bdb 4,51- 5,39 

cel od 5,4 



9. Jeżeli uczeń na semestr otrzyma ocenę niedostateczną ma obowiązek ją poprawić, 

wykazując się wiadomościami na ocenę dopuszczającą. 

10. Sprawdziany wiedzy, umiejętności i kartkówki będą oceniane wg następujących progów 

programowych: 

Ocena % wykonania 

niedostateczny poniżej 40 % 

dopuszczający 40% – 50% 

dostateczny 51% - 70% 

dobry 71% - 90% 

bardzo dobry 91% - 97% 

celujący 98% - 100% 

 

11. Nauczyciel zapowiada sprawdzian lub test pisemny 2 tyg. wcześniej, kartkówki mogą być 

niezapowiedziane. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze 

sprawdziany i kartkówki. Uczeń który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce jest zobowiązany 

do zaliczenia go w terminie 2 tyg. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń z 

pracy klasowej uzyska ocenę niedostateczną, ma prawo do poprawy. Możliwość ta jest jednorazowa. 

Do średniej na semestr wliczana będzie średnia arytmetyczna oceny ndst i oceny poprawionej. Poprawa 

dotyczy tylko jednej oceny niedostatecznej w semestrze. 

12. Przy dłuższej usprawiedliwionej absencji ucznia termin zaliczenia materiału uczeń uzgadnia 

z nauczycielem. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej może być rozliczony na następnej lekcji 

(formy oceny wybiera nauczyciel). Sprawdziany nauczyciel sprawdza w terminie do 2 tygodni. 

Sprawdzone prace pisemne są do wglądu dla ucznia i jego rodziców (opiekunów) u nauczyciela 

przedmiotu. 

13. Uczeń ma prawo do jednego "np" / nieprzgotowania/ z bieżącego materiału w półroczu oraz do 

jednego "bz" /brak zadania/ w półroczu, oraz do jednego „bf” /braku fletu/ jeśli zgłosi ten fakt 

nauczycielowi przed lekcją i nie ma to wpływu na ocenę – nauczyciel odnotowuje ten fakt w 

dzienniku elektronicznym, kolejne /drugie, trzecie, czwarte…/ skutkuje oceną niedostateczną z 

wagą:1. 

14. CZAS OCENY DANEJ OBOWIĄZKOWEJ UMIEJĘTNOŚCI MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻONY. 

JEŻELI UCZEŃ NIE ZAŚPIEWA, NIE ZAGRA LUB NIE PRZEŚLE / NP. W CZASIE ZDALNEGO 

NAUCZANIA/ NAGRANIA DO OCENY NA DWA TYGODNIE PRZED WYTAWIENIEM OCEN  

PROPONOWANYCH OTRZYMA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ. TA OCENA JEST OCENĄ 

PRZYPOMINAJĄCĄ O ZALEGŁOŚCIACH I MOŻE BYĆ ZAMIENIONA NA WŁAŚCIWĄ PO 

PRZEDSTWANIENIU PRACY. 

15. W skład oceny końcoworocznej wchodzi również umiejętność gry na flecie prostym lub innym 

instrumencie melodycznym oraz śpiew- oceniany jest wkład pracy i zaangażowanie ucznia w 

przygotowanie utworu i piosenki. 



Uwaga! Ocena za zeszyt, w zależności od opinii nauczyciela, może, ale nie musi wpływać na końcową 

ocenę z muzyki. 

 

Na każdą lekcję uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt nutowy i flet prosty. 

W ciągu półrocza uczeń może być jeden raz nieprzygotowany i nie ma to wpływu na ocenę – odnotowuje 

to minusem w dzienniku elektronicznym, kolejny /drugi, trzeci, czwarty…/ brak skutkuje oceną 

niedostateczną. 

W trakcie nauczania zdalnego: 

Sprawdzany jest poziom wiedzy, umiejętności i stosunek ucznia do przedmiotu. Wykonane zadania są 

przesyłane przez ucznia za pomocą emaila, dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej szkoły, 

aplikacji Teams w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 

Materiały do lekcji są prezentowane przez nauczyciela w formie  

• prezentacje power point,  

• prezentacje PDF,  

• zadania WORD,  

• pliki (mp3 audio),  

• pliki video – youtube  

• nagrania własne 

Sposoby oceniania 

✓ testy i sprawdziany na www.testportal.pl,  

✓ spotkania indywidualne na Teamsie lub Zoomie,  

✓ nagrania w formie audio i video przesyłane na adres mailowy lub udostępniane za pomocą linku lub 

przesyłane platformą edukacyjną szkoły, 

✓ skany wypełnionych kart pracy 

 

http://www.testportal.pl/

