
                            Dostosowanie wymagań edukacyjnych z muzyki  

do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów 
  

 

                 Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

  

o dysfunkcjach, jest oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.  

 

  Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę: 

 

 -  indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia, 

 

 -  wysiłek wkładany przez ucznia w pracę, 

 

 -  zainteresowanie przedmiotem, 

  

- zaangażowanie ucznia na zajęciach. 

 

         Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie w zależności od  

 

dysfunkcji ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie 

  

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia PPP: 

  -  wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń, 

  -   możliwość rozbicia ćwiczeń, zadań  na prostsze i ocenianie ich etapami, 

  -   branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, 

  -   prace pisemne, kartkówki, quizy wykonane przez dziecko oceniane są według punktacji   

dostosowanej do możliwości ucznia. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia kryteria oceny bardzo dobrej 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach  lekcyjnych 

- wykazuje zainteresowanie sztuką  ( muzyką) – gra na instrumencie, chętnie śpiewa, 

uczestniczy w koncertach  muzycznych 

- podejmuje dodatkowe działania – angażuje się w życie artystyczne  klasy, szkoły, bierze 

udział w szkolnych i pozaszkolnych  konkursach  muzycznych  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wybrane przez nauczyciela zagadnienia z elementów historii i teorii muzyki 



- aktywnie uczestniczy podczas zespołowego wykonywania piosenek i pieśni 

okolicznościowych 

- potrafi zagrać na wybranym instrumencie melodie lub motywy rytmiczne 

- stara się starannie prowadzić zeszyt nutowy 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wybrane przez nauczyciela zagadnienia z zakresu teorii, historii muzyki 

- aktywnie uczestniczy podczas wykonywania klasowych piosenek, pieśni 

- potrafi zagrać na wybranym przez siebie instrumencie motywy rytmiczne lub melodie 

- prowadzi zeszyt nutowy 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- prowadzi zeszyt nutowy 

- stara się uczestniczyć podczas wykonywania klasowych piosenek lub pieśni 

- zna podstawowe metrum, potrafi go zapisać i zagrać na dowolnym instrumencie 

- zna podstawowe instrumenty muzyczne i sylwetki wybranych kompozytorów 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który” 

- prowadzi zeszyt nutowy 

- potrafi razem z całą klasą zaśpiewać wybrane piosenki , pieśni 

- zna niektóre podstawowe instrumenty i sylwetki niektórych kompozytorów 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował zakresu umiejętności nawet w stopniu elementarnym 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem 

- nie bierze udziału w działaniach twórczych 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


