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Przedmiotowy system oceniania z muzyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. 

Ks.Henryka Mrossa w Gniewie został opracowany w oparciu o: 

1)  Podstawę programową; 

2)  Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

3)  Statuty i WSO; 

4)  Program  nauczania muzyki 

 

Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości; 

- umiejętności; 

- postawa ucznia i jego aktywność. 

 

Cele ogólne oceniania: 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych; 

- poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu; 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

Uczniowie z dysfunkcjami są traktowani indywidualnie zgodnie z dostosowaniami. 

Zasady ogólne oceniania uczniów: 

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne. 

2. Uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe, 

systematycznie rozłożone w czasie. 

3. Uczeń po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej dwóch tygodni) ma prawo być 

oceniany w późniejszym, ustalonym przez nauczyciela terminie ( usprawiedliwiona 

nieobecność związana z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi, szczególnie  

w przypadku osób z orzeczeniami poradni o dysfunkcjach).  

4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. 

5. Termin podania oceny z prac programowych nie powinien przekraczać dwóch 

tygodni od czasu ich przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności 

nauczyciela lub klasy w szkole), o ile taka praca zostanie zaplanowana. 

 

 



 

 

Sposoby oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

Sposób oceniania w znaczący sposób wpływa na stosunek uczniów do przedmiotu, a co 

za tym idzie - także na efektywność procesu nauczania. Na lekcjach muzyki, która 

jako przedmiot artystyczny wymaga szczególnego podejścia do tej kwestii, ocena 

proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować ucznia do 

działania i rozwijania swoich umiejętności. 

Ocena powinna być więc relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i 

prezentowanej przez nich  postawy. 

Wystawiając konkretną ocenę z muzyki, trzeba koniecznie pamiętać o tym, że jednym 

z  podstawowych celów tego przedmiotu jest przygotowywanie uczniów do 

świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej oraz 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu muzycznym kraju. 

Ocenie powinny podlegać następujące elementy: 

• śpiew, 

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 

• działania twórcze, 

• znajomość terminów i wiedza muzyczna, 

• aktywność na lekcjach, 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 



 

 

 

 


