
 

KRYTERIUM OCEN-MUZYKA IIETAP EDUKACYJNY 

 

Ocena celująca 

1.Udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozszerzających umiejętności śpiewu i gry oraz 

prezentacja przed klasą lub na uroczystościach szkolnych. 

2.Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

3.Noty z zakresu zagadnień teoretycznych i percepcyjnych (kartkówka, sprawdzian )100% 

4,Bezbłędne wykonanie piosenki i granie na instrumencie szkolnym melodycznym z 

zastosowaniem środków wyrazu muzycznego. 

5. Udokumentowane, czynne uczestnictwo w kulturze ( udział w koncertach, konkursach 

muzycznych, orientacja w aktualnych wydarzeniach kulturalnych) 

 

Ocena bardzo dobra 

1.Noty z zakresu zagadnień teoretycznych ( sprawdzian, kartkówka)90-100% odpowiedzi 

2.Noty z zagadnień praktycznych – percepcja :90-100% prawidłowych odpowiedzi 

3.Aktywność i zaangażowanie na lekcji 

4.Wkład pracy w zależności od możliwości ucznia 

5.Śpiew zbiorowy i indywidualny: wykonanie piosenki – bezbłędne pod względem 

melodycznym i rytmicznym  

6.Granie zbiorowe i indywidualne: wykonanie utworu –bezbłędne pod względem 

melodycznym i rytmicznym  

 

Ocena dobra 

1.Noty z zakresu zagadnień teoretycznych ( sprawdzian, kartkówka)75-89% odpowiedzi 

2.Noty z zagadnień praktycznych – percepcja :75-89% prawidłowych odpowiedzi 

3.Dobra aktywność i zaangażowanie na lekcji 

4.Wkład pracy w zależności od możliwości ucznia 

5.Śpiew zbiorowy i indywidualny: wykonanie piosenki – poprawność rytmiczna , odstępstwa 

melodyczne  

6.Granie zbiorowe i indywidualne: wykonanie utworu –odstępstwa rytmiczne i melodyczne  

 

Ocena dostateczna 

1.Noty z zakresu zagadnień teoretycznych ( sprawdzian, kartkówka)50-74% odpowiedzi 

2.Noty z zagadnień praktycznych – percepcja :50-74% prawidłowych odpowiedzi 

3.Niewielka  aktywność i zaangażowanie na lekcji 

4.Wkład pracy w zależności od możliwości ucznia 

5.Śpiew zbiorowy i indywidualny: wykonanie piosenki – brak poprawności rytmicznej i 

melodycznej  

6.Granie zbiorowe i indywidualne: wykonanie utworu –znaczące odstępstwa rytmiczne i 

melodyczne  

 

Ocena dopuszczająca 

1.Noty z zakresu zagadnień teoretycznych ( sprawdzian, kartkówka)30-49% odpowiedzi 

2.Noty z zagadnień praktycznych – percepcja :30-49% prawidłowych odpowiedzi 

3.Brak aktywności i zaangażowania  na lekcji muzyki. 

4.Śpiew zbiorowy i indywidualny: wykonanie utworu-brak poprawności  rytmicznej i 

melodycznej oraz niepełne wykonanie utworu (np. nieznajomość tekstu). 

 

 



 

5.Granie zbiorowe i indywidualne: wykonanie utworu –znaczące odstępstwa rytmiczne i 

melodyczne oraz niepełne wykonanie 

 

Ocena niedostateczna 

1.Noty z zakresu zagadnień teoretycznych ( sprawdzian, kartkówka): poniżej 30% 

prawidłowych odpowiedzi lub jakiejkolwiek odpowiedzi 

2.Noty z zagadnień praktycznych – percepcja :poniżej 30% prawidłowych odpowiedzi lub 

brak jakiejkolwiek odpowiedzi. 

3.Brak jakiejkolwiek aktywności i zaangażowania na lekcji muzyki 

4.Brak jakiejkolwiek pracy niezależnie od możliwości ucznia 

5.Śpiew zbiorowy i indywidualny: wykonanie piosenki – brak  wykonania  

6.Granie zbiorowe i indywidualne: wykonanie utworu –brak wykonania  

 

 

 

 


