
PROCEDURY MIERZENIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH 
MUZYKI 

( Przydatne do wykorzystania przez wychowawców na zebraniach z rodzicami.) 

W trakcie pracy, na zajęciach muzyki uczniowie są oceniani z następujących 
umiejętności: 

1. Śpiewanie poznanych utworów 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń za samodzielne śpiewanie, właściwą postawą 
śpiewaczą, czysto intonacyjnie, z odpowiednio zróżnicowaną dynamiką, 
znajomością słów całej pieśni, z odpowiednim poparciem oddechowym. 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje za śpiew w grupie 2, 3 lub 4-ro osobowej, 
prawidłowo intonacyjnie, właściwą postawą śpiewaczą, ze znajomością słów 
pieśni, wyznaczoną przez nauczyciela. 

 Ocenę dobrą otrzymuje za fałszującą intonację, ale ze znajomością 
wyznaczonego tekstu, lub za prawidłowy śpiew, ale z częściowym brakiem 
znajomości tekstu. 

 Ocenę dostateczną otrzymuje gdy nie śpiewa czysto i nie zna tekstu w stopniu 
dobrym. 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje wówczas gdy zechce spróbować śpiewać lub 
mówić tekst 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje gdy odmawia tej formy sprawdzenia 
umiejętności. 

2. Znajomość poznanych wiadomości. 

 Uczeń jest oceniany za znajomość przerobionego materiału (zeszyt muzyczny), za 
znajomość wartości rytmicznych i znajomości nazw nut solmizacyjnie i literowo. 

3.Gra na flecie jako instrumencie obowiązkowym. 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń który umie zagrać całość dłuższego utworu, 
lub krótszy, ale trudniejszy technicznie, prawidłowo rytmicznie i melodycznie, 
sam pracuje z nutami. 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje za całość średnio trudnego utworu, wykonanego 
prawidłowo. 

 Ocenę dobrą otrzymuje za mniejszą część utworu wykonanego prawidłowo. 
 Ocenę dostateczną otrzymuje za połowę utworu z pewnymi pomyłkami. 
 Ocenę dopuszczającą otrzymuje za próbę podjęcia gry np.1 taktu, lub w 

przypadku gdy nie nosi fletu, ale próbuje omówić sposób gry 1 taktu np. na 
linijce. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje gdy odmawia tej formy oceny. 



4. Aktywność.                                                                                                                                                                              
Dwa plusy to ocena 5, dwa minusy to 1 (w ten sposób dzieci są mobilizowane do 
uwagi na lekcji).   

5. Braki zeszytu i fletu.                                                                                                                                         
Dwa minusy za brak fletu- ocena 1, dwa za brak zeszytu 1. 

6. Rysunek.                                                                                                                                                        
Ocena pozytywna za staranność i trud wykonania, za plastyczne odzwierciedlenie 
muzyki, za stosowanie ciekawych technik.                                                                                              

Do uzyskania oceny celującej, są pomocne następujące przejawy aktywności: 

uczęszczanie do szkoły muzycznej, gra na dodatkowym instrumencie, aktywne 
uczestnictwo w chórze szkolnym, parafialnym, gra w orkiestrze. 

Umiejętności są pomocne w uzyskaniu pozytywnej oceny, jednak w przypadku 
ich braku liczy się trud włożony w przygotowanie się do lekcji i wymogów 
stawianych przez nauczyciela. 

  

 


