
                      Karta informacyjna oceniania 
           z  przedmiotu muzyka w klasie IV

Nauczyciel Beata Szewczyk - Śliwa

1.Na lekcje muzyki uczeń ma obowiązek przynosić

• podręcznik

• zeszyt

• instrumenty muzyczne ( flet prosty , dzwonki chromatyczne) zapowiedziane przez 
nauczyciela

2.Ocenie będą podlegały 

• śpiew

• gra na instrumentach muzycznych

• tworzenie muzyki

• wiedza muzyczna

• działania muzyczne

• zeszyty przedmiotowe

• prace domowe

3.Uczeń ma prawo:   

• rozmawiać na lekcji tylko szeptem

• wykorzystać dwa nieprzygotowania do każdej oceny ( w okresie klasyfikacyjnym 
każde niepoprawione nieprzygotowanie traktowane jest jako ocena niedostateczna)

• prace domowe wykonane niesamodzielnie nie mogą uzyskać oceny wyższej niż 
niedostateczny

4.NA OCENĘ CELUJĄCĄ uczeń powinien:                                                                                     
 1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                              
2. zdobywać dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                                          
3. na lekcjach być bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjować różnorodne zadania, 
projekty       4. potrafić zagrać poznane melodie np. na flecie, dzwonkach, gitarze, 
keyboardzie                           5. umieć zaśpiewać a capella i z akompaniamentem 
poznane piosenki                                               6. rozpoznawać dźwięki 
poszczególnych instrumentów muzycznych perkusyjnych                          7. 
wykonywać kroki różnych tańców nie tylko poznanych na lekcjach                                           
 8. opanować umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z 
innych przedmiotów                                                                                                                                            
9. potrafić samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne                           
10. dyskutować na tematy związane z muzyką                                                                                       
11. starannie przygotowywać się do zajęć i wykazywać zapał twórczy, odrabiać 
zadane prace domowe                                                                                                                                              
12. brać aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły                                                                          
13. brać udział w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych                                                                   
Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                    
1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                               
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                             
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3. podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych być bardzo aktywny i zdyscyplinowany;                           
4. potrafić zagrać większość poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                         
5. rozpoznawać brzmienia większości instrumentów perkusyjnych                                                        
6. umieć zaśpiewać z akompaniamentem poznane piosenki                                                                    
7. wykonywać kroki poznanych tańców                                                                                                 
8. odrabiać prace domowe 
 Na ocenę ocenę DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                                
1. opanować większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 
programie nauczania                                                                                                                                                    
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                                 
3. potrafić zagrać kilka poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                                            
4. rozpoznawać brzmienia niektórych instrumentów perkusyjnych                                                    
5. umieć zaśpiewać z akompaniamentem większość poznanych piosenek poprawnie 
pod względem muzycznym                                                                                                                                           
6. wykonać kroki niektórych poznanych tańców                                                                                 
7. na lekcjach być aktywny i zdyscyplinowany                                                                                   
8. odrabiać prace domowe                                                                                                                      
9. wykazywać dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                             
10. być prawie zawsze przygotowanym do lekcji                                                                                    
11. zazwyczaj pracować samodzielnie, a trudności pokonywać przy pomocy 
nauczyciela               Na ocenę  DOSTATECZNĄ uczeń powinien:                                                                                  
1. opanować przynajmniej połowę wiadomości objętych programem                                                     
2. rozpoznawać brzmienie instrumentów perkusyjnych                                                                           
3. zaśpiewać kilka poznanych piosenek                                                                                                
4. zagrać prostą melodię na wybranym instrumencie                                                                             
5. aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach muzycznych                                                     
6. systematycznie przychodzić na lekcje                                                                                                     
7. próbować podejmować pracę samodzielnie                                                                                      
Na ocenę ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien:                                                                       
1. opanować wiadomości objęte programem w stopniu niewielkim                                                          
2. wymieniać grupy instrumentów perkusyjnych                                                                                    
3. śpiewać w grupie                                                                                                                                    
4. zagrać na instrumencie gamę                                                                                                                   
5. wykonywać ćwiczenia oraz uczestniczyć w zabawach muzycznych                                                                            
6. wykazywać zainteresowanie przedmiotem, chociaż w stopniu niewielkim                                       
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                            
1. nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem                                                             
2. nie bierze udziału w lekcjach, a wręcz przeszkadza nauczycielowi i uczniom                                               
3. nie umie zaśpiewać poznanych piosenek                                                                                                  
4. nie potrafi realizować nawet najprostszych schematów rytmicznych                                                      
5. nie zna terminów muzycznych                                                                                                         
6. nie jest przygotowany do lekcji                                                                                                        
7. lekceważy przedmiot                         
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 Karta informacyjna oceniania 
z przedmiotu muzyka w klasie V

Nauczyciel Beata Szewczyk -Śliwa

1.Na lekcje muzyki uczeń ma obowiązek przynosić

• podręcznik

• zeszyt

• instrumenty muzyczne ( flet prosty ,dzwonki chromatyczne) zapowiedziane przez 
nauczyciela

2.Ocenie będą podlegały 

• śpiew

• gra na instrumentach muzycznych

• tworzenie muzyki

• wiedza muzyczna

• działania muzyczne

• zeszyty przedmiotowe

• prace domowe

3.Uczeń ma prawo:   

• rozmawiać na lekcji tylko szeptem

• wykorzystać dwa nieprzygotowania do każdej oceny ( w okresie klasyfikacyjnym 
każde niepoprawione nieprzygotowanie traktowane jest jako ocena niedostateczna)

• prace domowe wykonane niesamodzielnie nie mogą uzyskać oceny wyższej niż 
niedostateczny

4.NA OCENĘ CELUJĄCĄ uczeń powinien:                                                                                     
 1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                              
2. zdobywać dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                                          
3. na lekcjach być bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjować różnorodne zadania, 
projekty       4. potrafić zagrać poznane melodie np. na flecie, dzwonkach, gitarze, 
keyboardzie                           5. umieć zaśpiewać a capella i z akompaniamentem 
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poznane piosenki                                               6. rozpoznawać dźwięki 
poszczególnych instrumentów muzycznych perkusyjnych                          7. 
wykonywać kroki różnych tańców nie tylko poznanych na lekcjach                                           
 8. opanować umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z 
innych przedmiotów                                                                                                                                            
9. potrafić samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne                           
10. dyskutować na tematy związane z muzyką                                                                                       
11. starannie przygotowywać się do zajęć i wykazywać zapał twórczy, odrabiać 
zadane prace domowe                                                                                                                                              
12. brać aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły                                                                          
13. brać udział w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych                                                                   
Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                    
1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                               
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                             
3. podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych być bardzo aktywny i zdyscyplinowany;                           
4. potrafić zagrać większość poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                         
5. rozpoznawać brzmienia większości instrumentów perkusyjnych                                                        
6. umieć zaśpiewać z akompaniamentem poznane piosenki                                                                    
7. wykonywać kroki poznanych tańców                                                                                                 
8. odrabiać prace domowe 
 Na ocenę ocenę DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                                
1. opanować większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 
programie nauczania                                                                                                                                                    
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                                 
3. potrafić zagrać kilka poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                                            
4. rozpoznawać brzmienia niektórych instrumentów perkusyjnych                                                    
5. umieć zaśpiewać z akompaniamentem większość poznanych piosenek poprawnie 
pod względem muzycznym                                                                                                                                           
6. wykonać kroki niektórych poznanych tańców                                                                                 
7. na lekcjach być aktywny i zdyscyplinowany                                                                                   
8. odrabiać prace domowe                                                                                                                      
9. wykazywać dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                             
10. być prawie zawsze przygotowanym do lekcji                                                                                    
11. zazwyczaj pracować samodzielnie, a trudności pokonywać przy pomocy 
nauczyciela               Na ocenę  DOSTATECZNĄ uczeń powinien:                                                                                  
1. opanować przynajmniej połowę wiadomości objętych programem                                                     
2. rozpoznawać brzmienie instrumentów perkusyjnych                                                                           
3. zaśpiewać kilka poznanych piosenek                                                                                                
4. zagrać prostą melodię na wybranym instrumencie                                                                             
5. aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach muzycznych                                                     
6. systematycznie przychodzić na lekcje                                                                                                     
7. próbować podejmować pracę samodzielnie                                                                                      
Na ocenę ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien:                                                                       
1. opanować wiadomości objęte programem w stopniu niewielkim                                                          
2. wymieniać grupy instrumentów perkusyjnych                                                                                    
3. śpiewać w grupie                                                                                                                                    
4. zagrać na instrumencie gamę                                                                                                                   
5. wykonywać ćwiczenia oraz uczestniczyć w zabawach muzycznych                                                                            
6. wykazywać zainteresowanie przedmiotem, chociaż w stopniu niewielkim                                       
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                            
1. nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem                                                             
2. nie bierze udziału w lekcjach, a wręcz przeszkadza nauczycielowi i uczniom                                               
3. nie umie zaśpiewać poznanych piosenek                                                                                                  
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4. nie potrafi realizować nawet najprostszych schematów rytmicznych                                                      
5. nie zna terminów muzycznych                                                                                                         
6. nie jest przygotowany do lekcji                                                                                                        
7. lekceważy przedmiot                         

 Karta informacyjna oceniania 
          z   przedmiotu muzyka w klasie VI

Nauczyciel Beata Szewczyk - Śliwa

1.Na lekcje muzyki uczeń ma obowiązek przynosić

• podręcznik

• zeszyt

• instrumenty muzyczne ( flet prosty , dzwonki chromatyczne) zapowiedziane przez 
nauczyciela

2.Ocenie będą podlegały 

• śpiew

• gra na instrumentach muzycznych

• tworzenie muzyki

• wiedza muzyczna

• działania muzyczne

• zeszyty przedmiotowe

• prace domowe

3.Uczeń ma prawo:   

• rozmawiać na lekcji tylko szeptem

• wykorzystać dwa nieprzygotowania do każdej oceny ( w okresie klasyfikacyjnym 
każde niepoprawione nieprzygotowanie traktowane jest jako ocena niedostateczna)

• prace domowe wykonane niesamodzielnie nie mogą uzyskać oceny wyższej niż 
niedostateczny

4.NA OCENĘ CELUJĄCĄ uczeń powinien:                                                                                     
 1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                              
2. zdobywać dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                                          
3. na lekcjach być bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjować różnorodne zadania, 
projekty       4. potrafić zagrać poznane melodie np. na flecie, dzwonkach, gitarze, 
keyboardzie                           5. umieć zaśpiewać a capella i z akompaniamentem 

5



poznane piosenki                                               6. rozpoznawać dźwięki 
poszczególnych instrumentów muzycznych perkusyjnych                          7. 
wykonywać kroki różnych tańców nie tylko poznanych na lekcjach                                           
8. opanować umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z 
innych przedmiotów                                                                                                                                            
9. potrafić samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne                           
10. dyskutować na tematy związane z muzyką                                                                                       
11. starannie przygotowywać się do zajęć i wykazywać zapał twórczy, odrabiać 
zadane prace domowe                                                                                                                                              
12. brać aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły                                                                          
13. brać udział w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych                                                                   
Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                    
1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                               
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                             
3. podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych być bardzo aktywny i zdyscyplinowany;                           
4. potrafić zagrać większość poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                         
5. rozpoznawać brzmienia większości instrumentów perkusyjnych                                                        
6. umieć zaśpiewać z akompaniamentem poznane piosenki                                                                    
7. wykonywać kroki poznanych tańców                                                                                                 
8. odrabiać prace domowe 
 Na ocenę ocenę DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                                
1. opanować większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 
programie nauczania                                                                                                                                                    
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                                 
3. potrafić zagrać kilka poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                                            
4. rozpoznawać brzmienia niektórych instrumentów perkusyjnych                                                    
5. umieć zaśpiewać z akompaniamentem większość poznanych piosenek poprawnie 
pod względem muzycznym                                                                                                                                           
6. wykonać kroki niektórych poznanych tańców                                                                                 
7. na lekcjach być aktywny i zdyscyplinowany                                                                                   
8. odrabiać prace domowe                                                                                                                      
9. wykazywać dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                             
10. być prawie zawsze przygotowanym do lekcji                                                                                    
11. zazwyczaj pracować samodzielnie, a trudności pokonywać przy pomocy 
nauczyciela               Na ocenę  DOSTATECZNĄ uczeń powinien:                                                                                  
1. opanować przynajmniej połowę wiadomości objętych programem                                                     
2. rozpoznawać brzmienie instrumentów perkusyjnych                                                                           
3. zaśpiewać kilka poznanych piosenek                                                                                                
4. zagrać prostą melodię na wybranym instrumencie                                                                             
5. aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach muzycznych                                                     
6. systematycznie przychodzić na lekcje                                                                                                     
7. próbować podejmować pracę samodzielnie                                                                                      
Na ocenę ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien:                                                                       
1. opanować wiadomości objęte programem w stopniu niewielkim                                                          
2. wymieniać grupy instrumentów perkusyjnych                                                                                    
3. śpiewać w grupie                                                                                                                                    
4. zagrać na instrumencie gamę                                                                                                                   
5. wykonywać ćwiczenia oraz uczestniczyć w zabawach muzycznych                                                                            
6. wykazywać zainteresowanie przedmiotem, chociaż w stopniu niewielkim                                       
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                            
1. nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem                                                             
2. nie bierze udziału w lekcjach, a wręcz przeszkadza nauczycielowi i uczniom                                               
3. nie umie zaśpiewać poznanych piosenek                                                                                                  
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4. nie potrafi realizować nawet najprostszych schematów rytmicznych                                                      
5. nie zna terminów muzycznych                                                                                                         
6. nie jest przygotowany do lekcji                                                                                                        
7. lekceważy przedmiot                         

    Karta informacyjna oceniania 
           z  przedmiotu muzyka w klasie VII

Nauczyciel Beata Szewczyk - Śliwa

1.Na lekcje muzyki uczeń ma obowiązek przynosić

• podręcznik

• zeszyt

• instrumenty muzyczne ( flet prosty, dzwonki chromatyczne) zapowiedziane przez 
nauczyciela

2.Ocenie będą podlegały 

• śpiew

• gra na instrumentach muzycznych

• tworzenie muzyki

• wiedza muzyczna

• działania muzyczne

• zeszyty przedmiotowe

• prace domowe
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3.Uczeń ma prawo:   

• rozmawiać na lekcji tylko szeptem

• wykorzystać dwa nieprzygotowania do każdej oceny ( w okresie klasyfikacyjnym 
każde niepoprawione nieprzygotowanie traktowane jest jako ocena niedostateczna)

• prace domowe wykonane niesamodzielnie nie mogą uzyskać oceny wyższej niż 
niedostateczny

4.NA OCENĘ CELUJĄCĄ uczeń powinien:                                                                                     
 1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                              
2. zdobywać dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                                          
3. na lekcjach być bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjować różnorodne zadania, 
projekty       4. potrafić zagrać poznane melodie np. na flecie, dzwonkach, gitarze, 
keyboardzie                           5. umieć zaśpiewać a capella i z akompaniamentem 
poznane piosenki                                               6. rozpoznawać dźwięki 
poszczególnych instrumentów muzycznych perkusyjnych                          7. 
wykonywać kroki różnych tańców nie tylko poznanych na lekcjach                                           
8. opanować umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z 
innych przedmiotów                                                                                                                                            
9. potrafić samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne                           
10. dyskutować na tematy związane z muzyką                                                                                       
11. starannie przygotowywać się do zajęć i wykazywać zapał twórczy, odrabiać 
zadane prace domowe                                                                                                                                              
12. brać aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły                                                                          
13. brać udział w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych                                                                   
Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                    
1. opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w 
realizowanym programie nauczania                                                                                                                                               
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                             
3. podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych być bardzo aktywny i zdyscyplinowany;                           
4. potrafić zagrać większość poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                         
5. rozpoznawać brzmienia większości instrumentów perkusyjnych                                                        
6. umieć zaśpiewać z akompaniamentem poznane piosenki                                                                    
7. wykonywać kroki poznanych tańców                                                                                                 
8. odrabiać prace domowe 
 Na ocenę ocenę DOBRĄ uczeń powinien:                                                                                                
1. opanować większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 
programie nauczania                                                                                                                                                    
2. korzystać z różnych źródeł informacji                                                                                                 
3. potrafić zagrać kilka poznanych melodii na flecie lub dzwonkach                                                            
4. rozpoznawać brzmienia niektórych instrumentów perkusyjnych                                                    
5. umieć zaśpiewać z akompaniamentem większość poznanych piosenek poprawnie 
pod względem muzycznym                                                                                                                                           
6. wykonać kroki niektórych poznanych tańców                                                                                 
7. na lekcjach być aktywny i zdyscyplinowany                                                                                   
8. odrabiać prace domowe                                                                                                                      
9. wykazywać dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                             
10. być prawie zawsze przygotowanym do lekcji                                                                                    
11. zazwyczaj pracować samodzielnie, a trudności pokonywać przy pomocy 
nauczyciela               Na ocenę  DOSTATECZNĄ uczeń powinien:                                                                                  
1. opanować przynajmniej połowę wiadomości objętych programem                                                     
2. rozpoznawać brzmienie instrumentów perkusyjnych                                                                           
3. zaśpiewać kilka poznanych piosenek                                                                                                
4. zagrać prostą melodię na wybranym instrumencie                                                                             
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5. aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach muzycznych                                                     
6. systematycznie przychodzić na lekcje                                                                                                     
7. próbować podejmować pracę samodzielnie                                                                                      
Na ocenę ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien:                                                                       
1. opanować wiadomości objęte programem w stopniu niewielkim                                                          
2. wymieniać grupy instrumentów perkusyjnych                                                                                    
3. śpiewać w grupie                                                                                                                                    
4. zagrać na instrumencie gamę                                                                                                                   
5. wykonywać ćwiczenia oraz uczestniczyć w zabawach muzycznych                                                                            
6. wykazywać zainteresowanie przedmiotem, chociaż w stopniu niewielkim                                       
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:                                                                            
1. nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem                                                             
2. nie bierze udziału w lekcjach, a wręcz przeszkadza nauczycielowi i uczniom                                               
3. nie umie zaśpiewać poznanych piosenek                                                                                                  
4. nie potrafi realizować nawet najprostszych schematów rytmicznych                                                      
5. nie zna terminów muzycznych                                                                                                         
6. nie jest przygotowany do lekcji                                                                                                        
7. lekceważy przedmiot                         
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