
KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV 

Nauczyciel: mgr Agnieszka Łukaszek 

1.Obowiązkowe:-podręcznik ,,Lekcja muzyki’’(wydawnictwo Nowa Era) 

-zeszyt nutowy lub w kratkę. 

2.Na lekcję muzyki uczniowie przynoszą: 

-podręcznik 

-zeszyt 

3.Ocenie podlegają następujące formy aktywności: 

a)śpiewanie indywidualne i w grupie-min.3 w półroczu,ocena:1-6 

b)granie na instrumentach-min.2 w półroczu,ocena:1-6 

c)odpowiedzi ustne, w czasie których uczeń przypomina wiadomości poznane na lekcjach muzyki 

min.1 w półroczu,ocena:1-5 

d)kartkówki-1 w półroczu,ocena:1-5 

e)zadania domowe w zeszytach-min.2,ocena:1-5 

f)praca na lekcji i aktywność (pięć plusów-ocena 5) 

g)prace dodatkowe,ocena:1-6 

h)sprawdzian-1 w półroczu,ocena:1-6 

4.Każdą ocenę nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi, a rodzic ma prawo  do wglądu we wszystkie 

prace pisemne, które znajdują się w teczce nauczyciela muzyki. 

5.Uczeń w ciągu półrocza może być raz nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi). 

6.Uczniowie nieobecni w szkole w dniu pisania kartkówki, sprawdzianu powinni ustalić z 

nauczycielem termin zaliczania materiału. 

7.Uczeń może poprawić ocenę z kartkówki, z odpowiedzi ustnej, ze śpiewania piosenki , ze 

sprawdzianu. 

8.Dodatkowe oceny z występów artystycznych na apelach, z udziału w konkursach, festiwalach 

muzycznych wpływają na podwyższenie oceny. 

9.Gdy uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana ,informuje nauczyciela miesiąc przed 

wystawieniem oceny końcowej. 

 



KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA V 

Nauczyciel: mgr Agnieszka Łukaszek 

1.Obowiązkowe:-podręcznik ,,Lekcja muzyki’’(wydawnictwo Nowa Era) 

-zeszyt nutowy lub w kratkę. 

2.Na lekcję muzyki uczniowie przynoszą: 

-podręcznik 

-zeszyt 

3.Ocenie podlegają następujące formy aktywności: 

a)śpiewanie indywidualne i w grupie-min.3 w półroczu,ocena:1-6 

b)granie na instrumentach-min.2 w półroczu,ocena:1-6 

c)odpowiedzi ustne, w czasie których uczeń przypomina wiadomości poznane na lekcjach muzyki 

min.1 w półroczu,ocena:1-5 

d)kartkówki-2 w półroczu,ocena:1-5 

e)zadania domowe w zeszytach-min.2,ocena:1-5 

f)praca na lekcji i aktywność (pięć plusów-ocena 5) 

g)prace dodatkowe,ocena:1-6 

h)sprawdzian-1 w półroczu,ocena:1-6 

4.Każdą ocenę nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi, a rodzic ma prawo  do wglądu we wszystkie 

prace pisemne, które znajdują się w teczce nauczyciela muzyki. 

5.Uczeń w ciągu półrocza może być raz nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi). 

6.Uczniowie nieobecni w szkole w dniu pisania kartkówki, sprawdzianu powinni ustalić z 

nauczycielem termin zaliczania materiału. 

7.Uczeń może poprawić ocenę z kartkówki, z odpowiedzi ustnej, ze śpiewania piosenki , ze 

sprawdzianu. 

8.Dodatkowe oceny z występów artystycznych na apelach, z udziału w konkursach, festiwalach 

muzycznych wpływają na podwyższenie oceny. 

9.Gdy uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana ,informuje nauczyciela miesiąc przed 

wystawieniem oceny końcowej. 

 



KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI 

Nauczyciel: mgr Agnieszka Łukaszek 

1.Obowiązkowe:-podręcznik ,,Lekcja muzyki’’(wydawnictwo Nowa Era) 

-zeszyt nutowy lub w kratkę. 

2.Na lekcję muzyki uczniowie przynoszą: 

-podręcznik 

-zeszyt. 

3.Ocenie podlegają następujące formy aktywności: 

a)śpiewanie indywidualne i w grupie-min.3 w półroczu,ocena:1-6 

b)granie na instrumentach-min.2 w półroczu,ocena:1-6 

c)odpowiedzi ustne, w czasie których uczeń przypomina wiadomości poznane na lekcjach muzyki 

min.1 w półroczu,ocena:1-5 

d)kartkówki-2 w półroczu,ocena:1-5 

e)zadania domowe w zeszytach-min.2,ocena:1-5 

f)praca na lekcji i aktywność (pięć plusów-ocena 5) 

g)prace dodatkowe,ocena:1-6 

h)sprawdzian-1 w półroczu,ocena:1-6 

4.Każdą ocenę nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi, a rodzic ma prawo  do wglądu we wszystkie 

prace pisemne, które znajdują się w teczce nauczyciela muzyki. 

5.Uczeń w ciągu półrocza może być raz nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi). 

6.Uczniowie nieobecni w szkole w dniu pisania kartkówki, sprawdzianu powinni ustalić z 

nauczycielem termin zaliczania materiału. 

7.Uczeń może poprawić ocenę z kartkówki, z odpowiedzi ustnej, ze śpiewania piosenki , ze 

sprawdzianu. 

8.Dodatkowe oceny z występów artystycznych na apelach, z udziału w konkursach, festiwalach 

muzycznych wpływają na podwyższenie oceny. 

9.Gdy uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana ,informuje nauczyciela miesiąc przed 

wystawieniem oceny końcowej. 

 



KARTA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VII 

Nauczyciel: mgr Agnieszka Łukaszek 

1.Obowiązkowe:-podręcznik ,,Lekcja muzyki’’(wydawnictwo Nowa Era) 

-zeszyt nutowy lub w kratkę. 

2.Na lekcję muzyki uczniowie przynoszą: 

-podręcznik 

-zeszyt. 

3.Ocenie podlegają następujące formy aktywności: 

a)śpiewanie indywidualne i w grupie-min.3 w półroczu,ocena:1-6 

b)granie na instrumentach-min.2 w półroczu,ocena:1-6 

c)odpowiedzi ustne, w czasie których uczeń przypomina wiadomości poznane na lekcjach muzyki 

min.1 w półroczu,ocena:1-5 

d)kartkówki-2 w półroczu,ocena:1-5 

e)zadania domowe w zeszytach-min.2,ocena:1-5 

f)praca na lekcji i aktywność (pięć plusów-ocena 5) 

g)prace dodatkowe,ocena:1-6 

h)sprawdzian-1 w półroczu,ocena:1-6 

4.Każdą ocenę nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi, a rodzic ma prawo  do wglądu we wszystkie 

prace pisemne, które znajdują się w teczce nauczyciela muzyki. 

5.Uczeń w ciągu półrocza może być raz nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi). 

6.Uczniowie nieobecni w szkole w dniu pisania kartkówki, sprawdzianu powinni ustalić z 

nauczycielem termin zaliczania materiału. 

7.Uczeń może poprawić ocenę z kartkówki, z odpowiedzi ustnej, ze śpiewania piosenki , ze 

sprawdzianu. 

8.Dodatkowe oceny z występów artystycznych na apelach, z udziału w konkursach, festiwalach 

muzycznych wpływają na podwyższenie oceny. 

9.Gdy uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana ,informuje nauczyciela miesiąc przed 

wystawieniem oceny końcowej. 

 


