
KRYTERIA OCENIANIA KL. V 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych 

programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo: 

 

– czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych  

– wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w koncertach)  

 

– podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie 

artystyczne klasy i szkoły)  

 

– reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

w wysokim stopniu, a ponadto: 

 

– wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych  

– wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról  

– uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe  

– starannie wykonuje ćwiczenia plastyczno-muzyczne  

– potrafi obronić swój pogląd i postawę twórcza.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności 

w stopniu średnim, a także: 

 

– zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie  

– poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów  

– odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról  

– najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu 

poprawnym oraz: 

 

– nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania  

– rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych  

– czasami poprawnie formułuje wnioski  

– ma problemy z obroną swoich poglądów  

– najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

na poziomie elementarnym, a także: 

 

– nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania  

– biernie uczestniczy w dyskusjach  

 

– niestarannie wykonuje ćwiczenia  

– nie formułuje własnych wniosków.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 

materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: 



 

– nie wykazuje zainteresowania przedmiotem  

– nie bierze udziału w działaniach twórczych  

– nie prowadzi zeszytu przedmiotowego  

– nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.  

 

 

Waga każdej oceny wynosi „1”. Konkursy muzyczne od „1” do „3”. 

 

 
OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 
 

• Wykonywanie praktycznych ćwiczeń muzycznych: rytmicznych, melodycznych, 

ruchowych, słuchowych (np.: wyklaskiwanie rytmu, śpiewanie wzorów melodycznych, 

realizacje ruchowa tematów muzycznych, określanie odległości interwałowych miedzy 

dźwiękami).  

 

• Aktywne działania w zakresie różnych form muzycznych: śpiewu, gry na instrumencie,  

 

słuchania muzyki, ruchu przy muzyce, twórczości muzycznej (np.: śpiewanie pieśni i 

piosenek, kanonów dwu-, trzygłosowych, przyśpiewek ludowych, granie akompaniamentu, 

fragmentów utworów różnych kompozytorów, rozpoznawanie stylu muzycznego epoki w 

słuchanych utworach, brzmienia instrumentów i głosów ludzkich, budowy formalnej utworu, 

wykonywanie kroków i figur określonego tańca, tworzenie melodii, ilustracji muzycznych do 

tekstów wiersza). 

 

• Odpowiedzi ustne z zakresu znajomości: zasad muzyki (np.: elementów muzyki, znaków 

chromatycznych, interwałów muzycznych, trójdźwięków, budowy gam majorowych i 

minorowych), historii muzyki (np.: znajomość epok muzycznych, twórczości 

kompozytorów), form muzycznych. 

 

• Prace domowe.  

 

• Quizy i konkursy muzyczne oraz szkolne akademie.  

 


