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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z muzyki w klasie 4-7. 
1. Ocenę półroczną i roczną uczeń otrzymuje na podstawie ocen cząstkowych.  

Waga ocen:  
waga 3: 
- praca klasowa 
- prezentacja,  
- osiągnięcia muzyczne w konkursach i koncertach 
- piosenka solo  
 
waga 2: 
- gra na instrumentach 
- kartkówka 
- piosenka w duecie 
- praca na lekcji 
 
waga 1: 
- praca domowa 
- zadanie dodatkowe 
- aktywność 
- piosenka w zespole 
- zeszyt przedmiotowy. 

2. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (oznaczone znakami „np”). Zgłasza je przy 
sprawdzaniu obecności. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z pracy klasowej, projektu i kartkówki. Cztery 
kolejne nieprzygotowania są oznaczane „-”, piąte i każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną. 

3. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień termin nadrobienia zaległości ustalany jest z nauczycielem. 
4. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za formy sprawdzania takie jak: 

• Prace klasowe - z całego działu lub z większej części działu, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

trwające zazwyczaj 30-45min . 

• Prezentacje, projekty – w formie zadanej przez nauczyciela 

• Prace domowe - sprawdzane ilościowo lub jakościowo (w tym sprawdzane w formie  pisemnej lub 

ustnej), w formie tradycyjnej lub przy pomocy komputera 

• Zadania dodatkowe - oceniane są z uwzględnieniem indywidualnego wkładu pracy i możliwości ucznia 

• Praca na lekcji - oceniane są z uwzględnieniem indywidualnego wkładu pracy i możliwości ucznia 

• Aktywność - oceniane są z uwzględnieniem indywidualnego wkładu pracy i możliwości ucznia (za 5 „+” 
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za 6 „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą) 

5. Ocenę z pracy klasowej i każdej aktywności muzycznej uczeń może poprawić tylko raz. Każda ocena zostaje 

wpisana do dziennika. Uczeń może poprawić tylko oceny: ndst, dop, dst. 

6. Niesamodzielna praca ucznia skutkuje oceną niedostateczną. 

7. Ocena półroczna i roczna określane są w skali 1-6. Oceny cząstkowe są w skali 1-6 z symbolem „+”, który dodaje 
0,5 do oceny. Uczeń może otrzymać znak „nb” co oznacza, że był nieobecny w trakcie danej formy sprawdzania. 
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8. Ocena według skali procentowej: 
 

Ocena według skali procentowej 
do 29,9 % niedostateczny 
30% - 39,9% dopuszczający 
40% - 49,9% dopuszczający + 
50% - 59,9% dostateczny 
60% - 69,9% dostateczny + 
70% - 79,9% dobry 
80% - 84,9% dobry + 
85% - 89,9% bardzo dobry 
90% - 94,9% bardzo dobry + 
95% - 100% celujący 

 
9. Przeliczenie wagi oceny na ocenę półroczną i roczną: 

 
Przeliczenie wagi oceny na ocenę półroczną i roczną 
do 1,49 niedostateczny 
1,50 – 2,49 dopuszczający 
2,50 – 3,49 dostateczny 
3,50 – 4,49 dobry 
4,50 – 5,49 bardzo dobry 
5,50 – 6,00 celujący 

 


