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SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA: 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia; opanowanie przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej. 
 
 

• Obowiązujące oceny bierzące, śródroczne i roczne w klasach IV-VII: 
 
celujący 6 cel 
bardzo dobry 5 bdb 
dobry 4 db 
dostateczny 3 dst 
dopuszczający 2 dop 
niedostateczny 1 ndst 
 

• Sposób wystawiania oceny semestralnej/ rocznej - wyłącznie według średniej 
ważonej,             

 
Progi w wystawianiu oceny semestralnej/ rocznej: 
 

Celujący od 5,60   i więcej 
Bardzo dobry od 4,60    do 5,59 
Dobry od 3,60    do 4,59 
Dostateczny od 2,60    do 3,59 
Dopuszczający Od 1,60    do 2,59 
Niedostateczny  1,59     i niżej 

 
• Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujące zasady przeliczania punktów 

na ocenę: 
 

OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ 



POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 
CELUJĄCA 100%- 95% 

BARDZO DOBRA 94%- 85% 
 DOBRA 84%- 70% 

DOSTATECZNA 69%- 50% 
DOPUSZCZAJACA 49%- 31% 
NIEDOSTATECZNA 30%- 0% 

 
  Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria stosuje się 
następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
 

OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ 
POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 

CELUJĄCA 100%- 90% 
BARDZO DOBRA 89%- 75% 

DOBRA 74%- 60% 

DOSTATECZNA 59%- 40% 
 DOPUSZCZAJĄCA 39%- 21% 
NIEDOSTATECZNA 20%- 0% 

 
 
Wagi ocen cząstkowych : (od 1 do 100) 
 
Sprawdziany-   waga 100 
Kartkówki- waga 40 
Zadania domowe- waga 10 
Odpowiedź ustna- waga 20 
Śpiewanie -waga 20 
Inne  - aktywność – waga 15 

 
 
 

• Przywileje uczniów: 
 
 
Ma prawo  raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do lekcji ze 
względu na specyfikę przedmiotu( jedna godzina  tygodniowo). 

 
 

     5.  Poprawa ocen: 
 

Uczeń  może poprawiać każdy rodzaj oceny( np.sprawdzian, piosenka)  – w terminie do 
trzech  tygodni od daty  tej oceny. 

 



       6.  Ogólne kryteria oceniania: 
 

• stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na 
poziomie wymagań dopełniającym: 

 
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

realizowanym w danej klasie, 
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami o historii , formach i zasadach muzycznych. 
• nie osiągnął wymaganej średniej, ale jest laureatem konkursów muzycznych o zasięgu 

co najmniej powiatowym, 
• bierze czynny udział w uroczystościach muzycznych szkolnych oraz zewnnetrznych. 

 
• stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował treści i umiejętności 

określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 
 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie, 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

 
              c)  bierze czynny udział w uroczystościach muzycznych szkolnych oraz zewnnetrznych. 

 
• stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, 

czyli: 
 

• poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 
•  jest przygotawany z pieśni i piosenek wg programu. 

 
• stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 
  podstawowych, czyli: 

• opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, w zakresie podstawowym o 
średnim stopniu trudności, 

       b) jest przygotawany z pieśni i piosenek wg programu na poziomie dostatecznym. 
 

• stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 
koniecznych, czyli: 

 
• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome 

korzystanie z  lekcji, 
•  wykonuje z pomocą nauczyciela fragmenty piosenek i pieśni . 

 



• stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 
koniecznych. 

 
 

                       7.  Charakterystyka stosowanych form oceniania 
 

Ocenie podlegają następujące formy pracy i dokonania ucznia: 

 

- kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału i trwająca nie dłużej niż 15 minut), 

- sprawdzian pisemny (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), 

- zadanie domowe, 

- aktywność na zajęciach, 

- odpowiedź ustna, 

- śpiewanie pieśni i piosenek 

- praca pozalekcyjna, np. konkurs. 

 

Sprawdzian pisemny obejmujący dział materiału musi być zapowiedziany na tydzień przed jego 

przeprowadzeniem. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w sprawdzianie w określonym dniu. 

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, powinien to uczynić w ciągu trzech tygodni od pierwszej daty 

sprawdzianu. Dokładny termin ustala nauczyciel. 

 

Krótkie sprawdziany (odpowiedzi pisemne) będą wykonywane w ciągu 10-15 minut. Nie 

będą zapowiedziane. Zakres treści tych sprawdzianów obejmuje 3 

ostatnie tematy. 

 

 

 



Oceniając odpowiedź ustną ucznia, nauczyciel uwzględnia następujące kryteria: 

- poziom merytoryczny wypowiedzi, 

- umiejętność przekazania wiedzy, 

- sprawność wypowiadania się, 

- styl prezentacji, 

- elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela i innych uczniów. 

 

 

Praca ucznia na lekcji - za poprawną odpowiedź, której uczeń udziela podczas lekcji 

przyznawany jest plus (+). Nauczyciel po zsumowaniu ustalonej ilości plusów wystawia ocenę. 

 

Śpiewanie- oceniana jest  znajomość tekstu, muzykalność  i poczucie rytmu( bardzo ważne są    tutaj 

predyspozycje wokalne, czyli śpiew na miare swoich możliwości). 

Uwaga . W przypadku nauczania zdalnego waga oceny zmniejsza się o połowę. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


