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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. 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  

5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z testu lub sprawdzianu (wagi 2) uczeń ma prawo do 

jednorazowej poprawy, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Do średniej wliczana jest średnia 

arytmetyczna ocen uzyskanych ze sprawdzianu i jego poprawy.  

6. Ocena końcoworoczna jest obliczana z ocen uzyskanych w obu półroczach wg następującej skali: 

 

Ocena Średnia ważona 

dop co najmniej 1,7 

dst co najmniej 2,5 

db co najmniej 3,5 

bdb co najmniej 4,5 

cel co najmniej 5,3 

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

programowych: 

Ocena % wykonania 

niedostateczny poniżej 40 % 

dopuszczający 40% – 51% 

dostateczny 52% - 74% 

dobry 75% - 89% 

bardzo dobry 90% - 99% 

celujący 100% 

 

8. 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. 

9. 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. 

10. Uczeń może otrzymać na lekcji „+” (plus) za: 

 - zaangażowanie w pracę na lekcji 

 - poprawne wykonanie zadania domowego 

 - inne, wskazane przez nauczyciela, działania 



 Za pięć zdobytych „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5) z wagą 1. 

Uczeń może otrzymać ocenę celująca za pracę na lekcji, jeżeli wykaże się umiejętnością zastosowania 

omawianych zagadnień do rozwiązania zadań nietypowych, lub w sposób twórczy i innowacyjny 

zastosuje zdobyte wiadomości.  

Uczeń może otrzymać na lekcji „ – ” (minus) za:  

- brak zaangażowania w pracę na lekcji 

- brak fletu, podręcznika, zeszytu, 

- niewykonanie pracy zadanej przez nauczyciela w trakcie lekcji Za trzy uzyskane „ – ” uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną (1) z wagą 1. 

Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć. Przez 

nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: 

 - nieopanowanie bieżącego materiału 

 - brak pracy domowej 

 - brak podręcznika, zeszytu, fletu. 

Za trzykrotne zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1) z wagą 

Jeżeli nauczyciel, w trakcie zajęć, zauważy nieprzygotowanie ucznia, które nie zostało zgłoszone na 

początku lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1) z wagą 1. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Uczeń po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowego 

sprawdzianu swojej wiedzy i umiejętności (tryb postępowania regulują Zasady Oceniania 

Wewnątrzszkolnego) w celu podwyższenia proponowanej oceny.  

14. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej jeżeli: − nie unikał pisania 

sprawdzianów w terminach określonych przez nauczyciela, − wszystkie oceny niedostateczne uzyskane 

z prac klasowych i sprawdzianów poprawił na ocenę pozytywną − nie otrzymał oceny niedostatecznej 

za nieprzygotowanie do zajęć, − systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych.  

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa – postępowanie w takim przypadku 

regulują Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego. 

W trakcie nauczania zdalnego: 

W przypadku przejścia szkoły (oddziału klasowego/grupy) na nauczanie zdalne, obowiązują wszystkie 

powyższe zasady, a ponadto: - nieodesłanie zadanej pracy w wyznaczonym terminie skutkuje oceną 

niedostateczną (wagi 1) - sposób i termin poprawy oceny niedostatecznej uczeń uzgadnia indywidualnie 

z nauczycielem 


