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Wymagania edukacyjne 

Muzyka, klasy 4-7 
Opracowała: mgr Iwona Mikołajek 

 

     Ocena z muzyki jest zsumowaniem oceny za wiadomości o muzyce i oceny z osiągnięć artystycznych 

ucznia. Równocześnie brane jest pod uwagę jego zaangażowanie, staranność i dyscyplina pracy. 

 

I. Uczeń powinien: 

- posiadać zeszyt nutowy, podręcznik                                                                                                                                                    

- posiadać dzwonki lub instrument klawiszowy do pracy domowej 

 

II. Uczeń: 

- ma prawo raz w półroczu być nieprzygotowanym do lekcji (bez podania powodu), 

- powinien przed lekcją poinformować nauczyciela o ewentualnym nieprzygotowaniu do lekcji, braku 

zeszytu (możliwość zgłoszenia 2 razy braku zeszytu i 1 raz brak zadania), 

- powinien w ciągu 2 tygodni opanować piosenkę (melodia, słowa), utwór instrumentalny. 

 

III . Uczeń na zajęciach może być oceniany za : 

- śpiewanie w grupie i solo 

- grę na dzwonkach, 

- taniec, 

- ćwiczenia i zadania muzyczne 

- umiejętność słuchania muzyki (analiza , wrażliwość) 

- wiadomości z zakresu programu, 

- samodzielną pracę (zadania domowe , referaty) 

- zeszyt przedmiotowy 

- aktywność na lekcji i pozalekcyjną (uczestnictwo w koncertach w filharmonii, zajęcia chóru) 

 

    Praca i zaangażowanie uczniów na lekcjach nagradzane jest przez nauczyciela w formie plusów (5 

plusów: ocena bdb). Za nieprzygotowanie i nieuczestniczenie w lekcji uczeń może otrzymać upomnienie i 

karę w postaci minusów (5 minusów: ocena ndst). 

 

IV. Sprawdzanie wiedzy uczniów może odbywać się w formie: 

gry i śpiewu solo i w grupach, muzycznych ćwiczeń, wypowiedzi ustnych, krzyżówek, klasówek, 

konkursów, prac pisemnych, testów. 

 

V. Szczególnie nagradzane są indywidualne zainteresowania uczniów (gra na instrumentach, 

uczestnictwo w chórze, zespole instrumentalnym). 

 

VI. O przewidywanych ocenach śródrocznej i rocznej uczeń dowiaduje się 2 tygodnie przed terminem 

ich wystawienia. O ocenie niedostatecznej wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych 

w formie pisemnej miesiąc wcześniej. Po spełnieniu wszystkich warunków formalno - prawnych uczeń 

może ubiegać o zmianę oceny poprzez wypełnienie testu i wykonanie zadań praktycznych obejmujących 

treści programowe z I półrocza (ocena okresowa) lub całego roku (ocena roczna) 

 

1.  Podczas wystawiania oceny za śpiew bierze się pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu 

piosenki, ogólny wyraz artystyczny.  

 

2.  Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie  uwzględnia się: poprawność muzyczną, płynność 

i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.                                        

 

3.  Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością 

podstawowych wiadomości i terminów muzycznych, bierze się  pod uwagę: 
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•  zaangażowanie i postawę podczas słuchania,  

•  rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,  

•  rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, 

•  podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów, •  wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi 

(np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie).  

 

4.  Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne  bierze się  pod uwagę:  

• rytmizację tekstów, 

•  improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,  

•  umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, 

np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych, 

•  umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. (dobieranie 

efektów dźwiękowych),  

•  umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.  

 

5. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy bierze się  pod uwagę:  

• estetykę ogólną,  

• systematyczność,  

•  prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie.  

 

6.Jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Uczeń może poprawić ocenę dostateczną i niższą w ciągu 14 dni od dnia wpisania oceny do dziennika, 

poprawa jest dobrowolna i jednorazowa, a jej wynik zostaje zawsze wpisany obok oceny pierwotnej  
 

VIII.  Zasady indywidualizacji w stosunku do uczniów korzystających z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

     

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

w zakresie przedmiotu  nauczania muzyki. Na lekcjach muzyki bierze się pod uwagę wysiłek włożony przez 

ucznia i jego stosunek do przedmiotu, uwzględnia się zalecenia zawarte w opinii PPP o dostosowaniu 

wymagań do dysfunkcji ucznia. Dla zapewnienia lepszego komfortu pracy, lepszej koncentracji uczenia 

przewiduje się:                            

- posadzenie uczenia blisko tablicy oraz blisko nauczyciela 

- zwiększenie liczby ćwiczeń np. usprawniających technikę gry na dzwonkach chromatycznych,  

- sprawdzanie, czy uczeń skończył  notatkę na lekcji lub podanie gotowej notatki z lekcji do wklejenia w 

zeszycie, więcej czasu na czytanie poleceń, tekstów podczas samodzielnej pracy, 

- przygotowywanie sprawdzianów i kartkówek w formie testów z większą czcionką, 

- udostępnianie gotowych wzorów m. in.; wartości nut, znaków chromatycznych, 

- nie ocenianie estetyki pisma, np. w zeszytach 

- dawanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności                                                                                            

- rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, zachęcanie do publicznych występów 

- uwzględnianie trudności związanych z myleniem liter, przestawianiem wyrazów 

oraz innych wynikających z zaburzeń,  

- obniżanie tempa pracy, dostosowując się do indywidualnych 

możliwości, zachęcanie do aktywności, zwłaszcza grupowej. 

- uwzględnianie trudności ucznia,  w miarę możliwości pomaganie, wspieranie,                                                         

- chwalenie ucznia wobec klasy. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA 

 

KLASA IV 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                                                            

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania co 

najmniej w stopniu db lub bdb                                                                                                                                                                                                                                         

- prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego                                           

- potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego                                                                                                                                                                            

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                                                                                                               

- wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki                                                                                                                                                                                                                                  

- uwzględnia się  również pracę ucznia uczęszczającego na zajęcia muzyczne szkolne i pozalekcyjne (nauka gry na 

instrumentach, zespoły artystyczne, taneczne) jeśli uczeń  jednocześnie prezentuje swoje umiejętności na szkolnych 

uroczystościach i konkursach muzycznych 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                                  

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania                                                                                                                                                                                 

- korzysta z różnych źródeł informacji                                                                                                                                       

-  wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                                                                                   

- gra na dzwonkach proste  melodie                                                                                                                                               

-  stosuje zasady prawidłowej emisji głosu                                                                                                                              

-  opanował obowiązkowy repertuar piosenek,                                                                                                                     

-  jest aktywny, sumienny,                                                                                                                                                            

-  starannie wykonuje ćwiczenia praktyczne,                                                                                                                                                    

-  zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny muzyki( znaki chromatyczne i ich funkcje, gama, półton, cały ton, 

emisja głosu, dykcja, barwa dźwięku, dynamika, folklor,)                                                                                                 

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym( rozróżnia wartości nut i ich położenie na pięciolinii)                                                                                                                                                                               

- rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej,                                                                                                                                           

- zna i rozpoznaje różne rodzaje i gatunki muzyki,                                                                                                                                                           

- posiada wiadomości na temat instrumentów perkusyjnych, form muzycznych ( forma ABA, kanon)    

- rozpoznaje polskie tańce narodowe: mazur i charakteryzuje go                                                                                                      

- rozumie pojęcia: folklor, etnografia                                                                                                                                                                           

- rozróżnia rodzaje głosów                                                                                                                                                         

- zna najważniejsze wydarzenia z życia F. Chopina oraz jego dzieła 

 

Ocenę dobry  otrzymuje uczeń który:  

- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać obowiązujące pieśni,                                                                                                  

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym,                                                                                                    

- jest aktywny,                                                                                                                                                                                  

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków,                                                                                                                             

- zna wybrane utwory z literatury obowiązkowej,                                                                                                                       

- zna wybrane pojęcia i terminy z dziedziny muzyki                                                                                                                                      

- rozpoznaje niektóre instrumenty, formy muzyczne,                                                                                                                      

- rozpoznaje polskie tańce narodowe i charakteryzuje je                                                                                                                          

- zna podstawowe rodzaje muzyki,                                                                                                                       

- potrafi wykonywać proste ćwiczenia praktyczne                                                                                                                

- gra na dzwonkach wybrane melodie                                                                                                                                                                                                                                                                     

- rozumie pojęcia folklor, etnograf                                                                                                                                        

- rozróżnia rodzaje głosów                                                                                                                                                                               

- zna najważniejsze wydarzenia z życia F. Chopina                                                                                                                       

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:   

- w niewielkim stopniu opanował podstawowy repertuar piosenek( obowiązkowo hymn i wybrana pieśń patriotyczna)                                                                                                                                                                      

- w niewielkim stopniu opanował wiadomości o gatunkach i rodzajach muzyki,                                                                             

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne i gra na dzwonkach proste melodie                                                                                                                                                                                                                                            

- korzystając z pomocy nauczyciela określa wartości nut, nazwy dźwięków, grupy instrumentów, rodzaje głosów, 

zespołów                                                                                                                                                         

- zna wybrane pojęcia z dziedziny muzyki,                                                                                                                                         

- rozpoznaje wybrane instrumenty i polskie tańce narodowe,                                                                                 
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- współpracuje w grupie                                                                                                                                                                            

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich  obowiązków                                                                                                                              

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:   

- trudno organizuje swój warsztat pracy (nie prowadzi na bieżąco zeszytu, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia),                                                                                                                                                                        

- nie wykazuje zaangażowania,                                                                                                                                                                         

- potrafi zaśpiewać lub powiedzieć tekst wybranych piosenek,(obowiązkowo hymn państwowy)                                                

- korzystając z pomocy nauczyciela rozróżnia wartości nut, grupy instrumentów                                                                                                   

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne,                                                                                                                        

- wiedzę muzyczną opanował w minimalnym zakresie.  

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:   

- pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności,                                     

- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,                                                                                                                     

- nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki,                                                                                                                                            

- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania.                                                                                                                    

Ocena niedostateczna nie  wynika z braku możliwości czy braku uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie 

jako skutek całkowitej niechęci ucznia do przedmiotu  i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania. 

 
KLASA V 

 
Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                                                            

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania co 

najmniej w stopniu db lub bdb                                                                                                                                                                                                                                         

- prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego                                           

- potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego                                                                                                                                                                            

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                                                                                                               

- wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki                                                                                                                                                                                                                                  

- uwzględnia się tu również pracę ucznia uczęszczającego na zajęcia muzyczne szkolne i pozalekcyjne (nauka gry na 

instrumentach, zespoły artystyczne, taneczne) jeśli uczeń  jednocześnie prezentuje swoje umiejętności na szkolnych 

uroczystościach i konkursach muzycznych 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                                  

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania                                                                                                                                                                                 

- korzysta z różnych źródeł informacji                                                                                                                                       

-  wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                                                             

-  stosuje zasady prawidłowej emisji głosu                                                                                                                              

-  opanował obowiązkowy repertuar piosenek,                                                                                                                                

-  prawidłowo gra na dzwonkach  melodie z podręcznika                                                                                                           

-  jest aktywny, sumienny, tworzy akompaniamenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-  starannie wykonuje ćwiczenia praktyczne,                                                                                                                                                    

-  zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny muzyki ( znaki chromatyczne i ich funkcje, gama , półton, cały ton, 

typy artykulacji, rondo, opera, balet, dynamika, przedtakt, repetycja, volta, da capo al fine, fermata, tempo, agogika, 

artykulacja, harmonia,   kolęda, pastorałka, mazurek, muzyka kameralna, muzyka wokalna, solista, zespół wokalny, 

chór, a cappella, polifonia, wirtuoz, muzyka programowa, muzyka ilustracyjna , aria, libretto                                                                                                                                        

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym( rozróżnia wartości nut i ich położenie na pięciolinii)                                                                                                                                                                               

- rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej,                                                                                                                                           

- zna i rozpoznaje różne rodzaje i gatunki muzyki,                                                                                                                                                           

- posiada wiadomości na temat podstawowych instrumentów, form muzycznych  i elementów muzyki,  

- rozpoznaje polskie tańce narodowe i charakteryzuje je                                                                                                       

- rozumie pojęcia: folklor, etnografia                                                                                                                                                                           

- rozróżnia typy zespołów                                                                                                                                                                                     

- zna najważniejsze wydarzenia z życia F. Chopina, St. Moniuszki, J.S. Bacha  oraz ich dzieła 

 

Ocenę dobry  otrzymuje uczeń który:  

- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać obowiązujące pieśni,                                                                                           

-  prawidłowo gra na dzwonkach  proste melodie,                                                                                                                                                                                           

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym,                                                                                                    
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- jest aktywny,                                                                                                                                                                                  

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków,                                                                                                                             

- zna wybrane utwory z literatury obowiązkowej,                                                                                                                       

- zna wybrane pojęcia i terminy z dziedziny muzyki                                                                                                                                      

- rozpoznaje niektóre instrumenty, formy muzyczne,                                                                                                                      

- rozpoznaje polskie tańce narodowe i charakteryzuje je                                                                                                                          

- zna podstawowe rodzaje i gatunki muzyki,                                                                                                                       

- potrafi wykonywać proste ćwiczenia praktyczne                                                                                                                        

- rozumie pojęcia folklor, etnograf                                                                                                                                        

- rozróżnia typy zespołów                                                                                                                                                                     

- zna najważniejsze wydarzenia z życia F. Chopina, St. Moniuszki                                                                                                                       

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:   

- w niewielkim stopniu opanował podstawowy repertuar piosenek (obowiązkowo hymn i wybrana pieśń patriotyczna)                                                                                                                                                                      

- w niewielkim stopniu opanował wiadomości o gatunkach i rodzajach muzyki,                                                                             

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne, gra na dzwonkach wybrane  melodie z pomocą 

nauczyciela,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- korzystając z pomocy nauczyciela określa wartości nut, nazwy dźwięków, grupy instrumentów , rodzaje głosów, 

zespołów                                                                                                                                                         

- zna wybrane pojęcia z dziedziny muzyki,                                                                                                                                         

- rozpoznaje wybrane instrumenty i polskie tańce narodowe,                                                                                 

- współpracuje w grupie                                                                                                                                                                            

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich  obowiązków                                                                                                                              

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:   

- trudno organizuje swój warsztat pracy (nie prowadzi na bieżąco zeszytu, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia),                                                                                                                                                                        

- nie wykazuje zaangażowania,                                                                                                                                                                         

- potrafi zaśpiewać lub powiedzieć tekst wybranych piosenek,(obowiązkowo hymn państwowy)                                                

- korzystając z pomocy nauczyciela rozróżnia wartości nut, grupy instrumentów                                                                                                   

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne,                                                                                                                         

- wiedzę muzyczną opanował w minimalnym zakresie.  

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:   

- pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności,                                     

- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,                                                                                                                     

- nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki,                                                                                                                                            

- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania.                                                                                                                    

Ocena niedostateczna nie  wynika z braku możliwości czy braku uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie 

jako skutek całkowitej niechęci ucznia do przedmiotu  i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania. 

 
KLASA VI 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:   

- szczególnie interesuje się muzyką, jego wiedza wykracza poza ramy programu,                                                                  

- rozwija swoje uzdolnienia biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych (nauka gry na instrumentach, zespoły 

artystyczne, taneczne) i jednocześnie prezentuje swoje umiejętności na szkolnych uroczystościach i konkursach 

muzycznych,                                                                                                                                                                        

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- opanował wiadomości i umiejętności muzyczne określone programem nauczania w stopniu db lub bdb.   

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :   

-  wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                                                            

-  stosuje zasady prawidłowej emisji głosu                                                                                                                              

-  opanował obowiązkowy repertuar piosenek,                                                                                                                     

-  jest aktywny, sumienny,                                                                                                                                                            

-  starannie wykonuje ćwiczenia praktyczne,                                                                                                                                                    

-  zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny muzyki( znaki chromatyczne i ich funkcje, gama i jej odmiany, 

półton, cały ton, folklor, typy artykulacji, rondo, opera, balet)                                                                                                 

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym( rozróżnia wartości nut i ich położenie na pięciolinii)                                                                                                                                                                               
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- rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej,                                                                                                                                           

- zna i rozpoznaje różne rodzaje i gatunki muzyki,                                                                                                                                                           

- posiada wiadomości na temat podstawowych instrumentów, form muzycznych  i elementów muzyki,  

- rozpoznaje polskie tańce narodowe i charakteryzuje je                                                                                                       

- rozumie pojęcia:  jazz, improwizacja, negro spirituals                                                                                                                       

- rozróżnia typy zespołów                                                                                                                                                                                     

- zna najważniejsze wydarzenia z życia F. Chopina i S. Moniuszki oraz ich dzieła                                                                                                                               

- zna nazwiska i pochodzenie wybitnych kompozytorów( P. Czajkowski, L. van Beethoven, W. A. Mozart, J.S. Bach, 

G. Haendel, A. Vivaldi, W. Lutosławski) oraz ich najważniejsze utwory.    

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:   

- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać obowiązujące pieśni,                                                                                                  

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym,                                                                                                    

- jest aktywny,                                                                                                                                                                                  

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków,                                                                                                                             

- zna wybrane utwory z literatury obowiązkowej,                                                                                                                       

- zna wybrane pojęcia i terminy z dziedziny muzyki                                                                                                                                      

- rozpoznaje niektóre instrumenty, formy muzyczne,                                                                                                                      

- rozpoznaje polskie tańce narodowe i charakteryzuje je                                                                                                                          

- zna podstawowe rodzaje i gatunki muzyki, potrafi wykonywać proste ćwiczenia praktyczne                                                                                                                        

- rozumie pojęcia jazz, improwizacja                                                                                                                                                     

- rozróżnia typy zespołów                                                                                                                                                                     

- zna najważniejsze wydarzenia z życia F. Chopina i S. Moniuszki oraz ich dzieła                                                                               

- zna nazwiska i pochodzenie wybitnych kompozytorów( P. Czajkowski, L. van Beethoven, W. A. Mozart, J.S. Bach, 

G. Haendel, A. Vivaldi, W. Lutosławski)   

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:   

- w niewielkim stopniu opanował podstawowy repertuar piosenek( obowiązkowo hymn i wybrana pieśń patriotyczna)                                                                                                                                                                      

- w niewielkim stopniu opanował wiadomości o gatunkach i rodzajach muzyki,                                                                             

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne,                                                                                              

- korzystając z pomocy nauczyciela określa wartości nut, nazwy dźwięków, grupy instrumentów , rodzaje głosów, 

zespołów                                                                                                                                                         

- zna wybrane pojęcia z dziedziny muzyki,                                                                                                                                         

- rozpoznaje wybrane instrumenty i polskie tańce narodowe,                                                                                 

- współpracuje w grupie                                                                                                                                                                            

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich  obowiązków                                                                                                                             

- potrafi wymienić nazwiska znanych polskich kompozytorów (Moniuszko, Chopin)    

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:   

- trudno organizuje swój warsztat pracy (nie prowadzi na bieżąco zeszytu, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia),                                                                                                                                                                        

- nie wykazuje zaangażowania,                                                                                                                                                                         

- potrafi zaśpiewać lub powiedzieć tekst wybranych piosenek,(obowiązkowo hymn państwowy)                                                

- korzystając z pomocy nauczyciela rozróżnia wartości nut, grupy instrumentów                                                                                                   

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne,                                                                                                                         

- wiedzę muzyczną opanował w minimalnym zakresie.  

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:   

- pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności,                                     

- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,                                                                                                                     

- nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki,                                                                                                                                            

- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania. Ocena niedostateczna nie  wynika z braku 

możliwości czy braku uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci ucznia do 

przedmiotu  i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania. 

 

KLASA VII 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                   

- szczególnie interesuje się muzyką, jego wiedza wykracza poza ramy programu,                                                            

- rozwija swoje uzdolnienia biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych (nauka gry na instrumentach,   zespoły 
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artystyczne, taneczne) i jednocześnie prezentuje swoje umiejętności na szkolnych uroczystościach i konkursach 

muzycznych,                                                                                                                                                                  

- opanował wiadomości i umiejętności muzyczne określone programem nauczania w stopniu co najmniej dobrym lub 

bardzo dobrym.                                                                                                                      

-  prawidłowo  i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego                                                                                                                                                                                                                 

-  prawidłowo gra na dzwonkach  melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,                                                                                           

- samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,                                                                                                           

-  jest bardzo aktywny muzycznie, tworzy akompaniamenty                                                                                                                                                     

wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :                                                                                                     

-  wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych                                                                    

-  stosuje zasady prawidłowej emisji głosu                                                                                                                                   

-  świadomie i aktywnie słucha muzyki                                                                                                                               

-  jest aktywny, sumienny,                                                                                                                                                 

-  starannie wykonuje ćwiczenia praktyczne,                                                                                                                                           

-  zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny muzyki (unisono, muzyka wielogłosowa, kurant, wirtuoz, 

instrumenty elektryczne, instrumenty elektroniczne, sampel, styl muzyczny, homofonia, muzyka kameralna, zespół 

kameralny, orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna, wariacje, styl brillant ,stylizacja, opera, aria, libretto balet, 

taniec klasyczny, taniec współczesny, trójdźwięk, stopnie gamy, improwizacja, jazz ,rock and roll, pop, disco, rap, 

znaki chromatyczne i ich funkcje, gama i jej odmiany, półton, cały ton, folklor, typy artykulacji, tempo, dynamika, 

konsonans, dysonans)                                                                                                                                                   

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym( rozróżnia wartości nut i pauz, określa nazwy dźwięków 

ich położenie na pięciolinii)                                                                                                           

- rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej,  rodzaje i gatunki muzyki,                                                                                                                    

- opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania                                                                              

- posiada wiadomości na temat podstawowych instrumentów, form muzycznych                                               

- rozpoznaje polskie tańce narodowe i charakteryzuje je                                                                                                     

- rozróżnia typy zespołów, rodzaje głosów                                                                                                                          

- zna ważne fakty biograficzne oraz twórczość F. Chopina i S. Moniuszki, C. Debussiego, H.M. Góreckiego  H. 

Wieniawskiego, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, I. J. Paderewskiego, W. Lutosławskiego,  W. Kilara, K. 

Pendereckiego, W. A. Mozarta, L. van Beethovena                                                                                                                                                                          

- śpiewa w grupie i solo pieśni i piosenki patriotyczne, ludowe, młodzieżowe oraz kolędy i pastorałki                                

- gra na dzwonkach proste melodie i tematy muzyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- zna hymn państwowy i hymn szkoły    

 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                       

- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać obowiązujące pieśni,                                                                     

- posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym,                                                                                           

- jest aktywny,                                                                                                                                                                                  

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków,                                                                                                      

- zna wybrane utwory z literatury obowiązkowej,                                                                                                               

- zna wybrane pojęcia i terminy z dziedziny muzyki                                                                                                               

- rozpoznaje niektóre instrumenty, formy muzyczne,                                                                                                                     

- rozpoznaje polskie tańce narodowe i charakteryzuje je                                                                                                                

- zna podstawowe rodzaje i gatunki muzyki,                                                                                                                           

- zna hymn państwowy i hymn szkoły                                                                                                                                                          

- śpiewa w grupie i solo pieśni i piosenki patriotyczne, ludowe, młodzieżowe oraz kolędy i pastorałki                                                                                                                                                                                    

- zna wybrane fakty biograficzne oraz wybiórczo twórczość F. Chopina i S. Moniuszki ,                                                                  

C. Debussiego, H.M. Góreckiego  H. Wieniawskiego, M. Karłowicza, K. Szymanowskiego, I. J. Paderewskiego, W. 

Lutosławskiego,  W. Kilara, K. Pendereckiego, W. A. Mozarta, L. van Beethovena                                                                                                                                                                                                                                

- potrafi wykonywać proste ćwiczenia praktyczne                                                                                                     

- stosuje zasady prawidłowej emisji głosu                                                                                                                                                             

- rozróżnia typy zespołów                                                                                                                                           

- gra na dzwonkach proste melodie i tematy muzyczne    

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                                          

- w niewielkim stopniu opanował podstawowy repertuar piosenek( obowiązkowo hymn i wybrana pieśń patriotyczna)                                                                                                                                                  
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- w niewielkim stopniu opanował wiadomości o gatunkach i rodzajach muzyki,                                                                                      

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne,                                                                                         

- korzystając z pomocy nauczyciela określa wartości nut, nazwy dźwięków, grupy instrumentów , rodzaje głosów, 

zespołów                                                                                                                               

- zna wybrane pojęcia z dziedziny muzyki,                                                                                                                            

- rozpoznaje wybrane instrumenty i polskie tańce narodowe,                                                               

- współpracuje w grupie                                                                                                                                                    

- nie zawsze wywiązuje się ze swoich  obowiązków                                                                                                                           

- potrafi wymienić nazwiska znanych polskich kompozytorów (Chopin Moniuszko, Lutosławski,  Kilar,. Penderecki)                                                                                                                                                     

- gra na dzwonkach wybrane melodie i tematy muzyczne przy pomocy nauczyciela   

    

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                  

- trudno organizuje swój warsztat pracy (nie prowadzi na bieżąco zeszytu, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia),                                                                                                                                                            

- nie wykazuje zaangażowania,                                                                                                                                                

- potrafi zaśpiewać lub powiedzieć tekst wybranych piosenek,(obowiązkowo hymn państwowy)                                                                                                                                                                                       

- korzystając z pomocy nauczyciela rozróżnia wartości nut, grupy instrumentów                                                               

- przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne,                                                                                       

- wiedzę muzyczną opanował w minimalnym zakresie.                                                                                                               

- wymienia tradycje i symbole świąteczne                                                                                                                                   

- potrafi wymienić nazwiska znanych polskich kompozytorów( Moniuszko , Chopin)    

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                     

- pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności,                                                                                                                                                                    

- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych                                                                                                                                   

- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania. Ocena niedostateczna nie  wynika z braku 

możliwości czy braku uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci ucznia do 

przedmiotu  i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania 

 

 

 

 


