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WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z MUZYKI 

 

 
Wymagania edukacyjne z muzyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie 

zostały opracowane na podstawie Statutu I LO. 

1. Sposób oceniania poszczególnych działań ucznia: 
 krótkie wypowiedzi ustne (wiadomości z dwóch ostatnich tematów lub większy 

zakres materiału powtórzeniowego określony przez nauczyciela z tygodniowym 
wyprzedzeniem) 

 sprawdziany pisemne (zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej) 
 kartkówki obejmujące treści kształcenia dwóch ostatnich tematów lekcji (ta 

forma sprawdzania wiedzy i umiejętności nie musi być zapowiedziana przez 
nauczyciela z wyprzedzeniem) 

 aktywność na lekcji 
 prace dodatkowe: projekty edukacyjne, prezentacje muzyczne, aktywny udział 

w życiu kulturalnym (szczególnie muzycznym) szkoły lub miasta; udział w 
konkursach i Olimpiadzie Artystycznej 

 
2. Ocena śródroczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych, a przy wystawianiu 

oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę również ocenę półroczną. 
3. Informację o ocenie śródrocznej i rocznej uczeń uzyskuje w terminie zgodnym ze 

Statutem Szkoły. 
4. Rodzice są informowani o ocenach na zebraniach rodziców, w czasie indywidualnych 

spotkań z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu oraz za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego LIBRUS. 

5. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek, których ocena jest możliwa 
przy zastosowaniu skali punktowej przyjmuje się następujący przelicznik na oceny: 
100% ocena celująca 
99%-90% ocena bardzo dobra 
89%-75% ocena dobra 
74%-51% ocena dostateczna 
50%-30% ocena dopuszczająca 
29%- 0% ocena niedostateczna 

6. Uczeń ma prawo raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie. 
7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianów (w terminie i formie 

uzgodnionej z nauczycielem). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok 
oceny uzyskanej wcześniej. 

8. Uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległej, zapowiedzianej pracy pisemnej na pierwszej 
lekcji przypadającej po terminie pisania pracy przez klasę. Jeżeli uczeń jest nieobecny 
także i na tej lekcji, pisze zaległą pracę na najbliższej lekcji, na której jest obecny. 
Istnieje możliwość uzgodnienia z nauczycielem innego terminu pisania pracy w 
wyjątkowych sytuacjach (np. choroba, sytuacja rodzinna). 
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9. O przewidywanej rocznej ocenie z muzyki uczeń jest informowany na dwa tygodnie 
przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

10. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 
11. Uczniowie zapoznawani są z wymaganiami edukacyjnymi z muzyki na pierwszej 

lekcji nauki przedmiotu. 
 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

 
 
Ocena celująca 
Uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania 
muzyki. 
 zgłębia literaturę dotyczącą muzyki oraz wydarzeń kulturalnych i stosuje tę wiedzę w 
różnych sytuacjach problemowych; 
 samodzielnie rozwija zainteresowania związane z kulturą (szczególnie muzyką), 
 potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów; 

 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 
 ma wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, potrafi się nimi posłużyć w 
sytuacjach problemowych; 
 analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je 
interpretuje; 
 potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji danego tekstu kultury; 
 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych (szczególnie muzycznych) i samodzielnie je 
ocenia; 
 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji. 

 
Ocena dobra 
Uczeń: 
 ma wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, potrafi się nimi posłużyć w 

typowych sytuacjach; 
 porównuje informacje zawarte w różnych źródłach i korzysta z nich ze zrozumieniem; 
 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji; 
 samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu kultury; 
 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych (szczególnie muzycznych) i formułuje opinie na 

ich temat. 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 
 ma wiedzę określoną w programie nauczania z niewielkimi brakami; 
 wiąże zjawiska muzyczne i kulturowe w łańcuchy przyczynowo-skutkowe; 
 w opisie wytworów kultury odróżnia fakty od opinii; 
 formułuje ustne i pisemne wypowiedzi zawierające własne poglądy na temat utworów 
muzycznych i tekstów kultury; 
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 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych (szczególnie muzycznych). 
 

Ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
 ma wiedzę określoną w programie nauczania ze znacznymi brakami; 
 sytuuje najważniejsze wydarzenia z dziejów muzyki i kultury w czasie i przestrzeni; 
 dostrzega związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy zjawiskami w kulturze; 
 przedstawia z pomocą nauczyciela, w formie ustnej i pisemnej, poglądy na temat tekstów 
kultury; 
 odszukuje najważniejsze informacje w źródłach pisanych. 

 
 
 
 
 
Opracował: nauczyciel muzyki – Robert Widacki 


