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I. WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA IV

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:

1. Zaśpiewać w grupie poprawnie melodycznie i rytmicznie poznane w ciągu
roku piosenki. Poprawnie śpiewać z pamięci, zachowując należytą postawę,
hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

2. Śpiewać, dbając o emisję i higienę głosu.
3. Wykonywać solo lub w zespole rytmiczne recytacje itp.
4. Rozpoznawać nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinii w obrębie

oktawy razkreślnej oraz posługiwać się fonogestyką.
5. Znać i rozróżniać wartości rytmiczne nut i pauz.
6. Wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego

i skrótów notacji muzycznej omawianych w danej klasie.
7. Grać na flecie prostym proste melodie, schematy rytmiczne z zakresu oktawy

razkreślnej.
8. Wymieniać i rozróżniać głosy wokalne.
9. Znać zasady tworzenia kompozycji rytmicznej w formie AB.
10.Wymieniać i rozróżniać instrumenty perkusyjne melodyczne i niemelodyczne.
11. Wykazać się znajomością wiedzy na temat twórczości Fryderyka Chopina.
12.Określać charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych.

KLASA V

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:

1. Odtwarzać gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne.
2. Zaśpiewać z pamięci poprawnie melodycznie, rytmicznie i dykcyjnie,

z zalecaną interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne, patriotyczne
oraz piosenki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.

3. Wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego
i skrótów notacji muzycznej omawianych w danej klasie.

4. Grać na flecie prostym dźwięki z zakresu oktawy dwukreślnej.
5. Wymienić i rozróżniać instrumenty strunowe.



6. Wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie
rytmu i dykcję.

7. Wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego
i skrótów notacji muzycznej omawianych w danej klasie.

8. Wyjaśniać, na czym polegają formy muzyczne: ABA i ABA 1, wariacji, baletu.
9. Wykonywać w grupie kanon.
10. Wykazać się podstawową wiedzą na temat twórczości i życia Stanisława

Moniuszki, Jana Sebastiana Bacha oraz przedstawić najważniejsze fakty
z biografii Fryderyka Chopina.

11. Określić charakterystyczne cechy wybranych tańców towarzyskich
i współczesnych.

12.Określić przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje
swojego regionu.

KLASA VI

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:

1. Zaśpiewać z pamięci poprawnie melodycznie, rytmicznie i dykcyjnie,
z zalecaną interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne, patriotyczne
oraz piosenki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.

2. Wykazać się znajomością i dokonać podziału głosów ludzkich, stylów
muzycznych, muzyki ilustracyjnej i programowej, aparatu wykonawczego,
formy ronda.

3. Odtwarzać proste rytmy i schematy rytmiczne.
4. Grać na flecie prostym łatwe melodie.
5. Wyjaśnić pojęcia muzyczne związane z operą.
6. Wymienić i rozróżniać instrumenty dęte.
7. Wymienić nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok,

klasycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafić wskazać kompozytorów
reprezentatywnych dla nich.

8. Określić znaczenie twórczości Fryderyka Chopina.
9. Określić charakterystyczne cechy wybranych tańców towarzyskich

i współczesnych.

KLASA VII

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:

1. Zaśpiewać z pamięci poprawnie melodycznie, rytmicznie i dykcyjnie,
z zalecaną interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne, patriotyczne
oraz piosenki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.

2. Śpiewać i grać na flecie prostym "Odę do radości" Ludwiga van Beethovena
oraz grać na flecie melodię "Wiosna" Fryderyka Chopina.



3. Wykazywać się znajomością i dokonywać podziału technik wokalnych, stylów
muzycznych, aparatu wykonawczego, faktury muzycznej, formy muzycznej
opery, baletu, omawianych.

4. Wymienić i rozróżniać instrumenty elektryczne i elektroniczne.
5. Tworzyć akompaniament rytmiczny i melodyczny.
6. Wyszukać nagrania z literatury muzycznej w celu zilustrowania twórczości

kompozytorów, cech epoki, charakterystyki stylów, przygotowując prezentacje
lub/i muzyczne portfolio.

7. Wykonywać podstawowe korki, figury i układy taneczne poloneza.

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI

Ocenie podlegają:

1) umiejętności w zakresie:

− śpiewania;
− grania na instrumentach;
− tworzenia muzyki;
− ruchu przy muzyce;

2) wiedza muzyczna dotycząca:

− zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych
i umiejętne ich stosowanie w wypowiedziach o muzyce);

− biografii i twórczości kompozytorów;
− aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły,

chóry, orkiestry);

3) postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym:

− aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;
− umiejętność pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc);
− kreatywność.

Kontrola osiągnięć uczniów będzie odbywać się w ramach:

− realizacji ćwiczeń praktycznych (śpiewanie, granie na flecie prostym, ruch przy
muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie muzyki);

− wykonywania zadań wymagających wykazania się wiedzą teoretyczną (quizy,
gry dydaktyczne, pytania i odpowiedzi);

− przygotowywania prezentacji, gazetek itp.;
− forma pisemna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów.



III. KRYTERIA OCEN Z MUZYKI W KLASACH IV-VII

Przy ocenianiu z muzyki uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie i wysiłek
włożony przez ucznia oraz jego stosunek do przedmiotu. Dostosowuje się także
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

− posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania
przedmiotu w danej klasie;

− na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
− potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne łatwe utwory na

flecie prostym;
− umie śpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz

z innych źródeł;
− zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe mające na

celu sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności;
− jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych;
− aktywnie uczestniczy w artystycznym życiu szkoły (uczęszcza na zajęcia

chóru szkolnego, bierze udział w oprawie muzycznej podczas szkolnych
uroczystości) oraz/lub reprezentuje szkołę w konkursach;

− gra na instrumencie i wykorzystuje to na rzecz szkoły;
− samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne;

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

− opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania dla danej klasy;

− umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę w ćwiczeniach praktycznych;
− wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć

pozalekcyjnych;
− potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie

prostym;
− umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika;
− odrabia prace domowe mające na celu sprawdzenie jego wiedzy

i umiejętności;
− jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

− opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym programie nauczania dla danej klasy;

− poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych;
− potrafi zagrać kilka melodii na flecie prostym;
− śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki z akompaniamentem;
− odrabia prace domowe mające na celu sprawdzenie jego wiedzy

i umiejętności;
− jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:



− opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane
w realizowanym programie nauczania dla danej klasy;

− wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;
− potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na

prostym;
− śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku;
− z reguły odrabia prace domowe mające na celu sprawdzenie jego wiedzy

i umiejętności;
− zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

− w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane
w realizowanym programie nauczania dla danej klasy;

− wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;
− potrafi zagrać na flecie prostym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w

podręczniku;
− śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika;
− odrabia proste prace domowe mające na celu sprawdzenie jego wiedzy

i umiejętności;
− nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych;
− nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;
− niechętnie uczestniczy w zajęciach;

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

− pomimo starań nauczyciela nie opanował wiadomości i umiejętności
przewidzianych w realizowanym programie nauczania dla danej klasy;

− nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;
− nie podejmuje prób zagrania melodii na flecie prostym;
− odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;
− nie uważa na lekcjach;
− nie odrabia prac domowych;
− nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;
− nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić

oceny.

Na ocenę z muzyki wpływa uczestnictwo ucznia w chórze szkolnym oraz w szkolnych
i pozaszkolnych uroczystościach. Dzięki aktywnemu i systematycznego uczestnictwu
uczeń może uzyskać cząstkową ocenę celującą, która może wpłynąć na ocenę
z przedmiotu.



Szczegółowe kryteria oceny śpiewu

Oceniając śpiew bierze się pod uwagę :
- poprawność intonacyjną i rytmiczną
- dykcję
- artykulację
- odpowiednią dynamikę
- właściwe dla utworu tempo
- interpretację wokalną
- pamięciową znajomość tekstu piosenki

− Ocena celująca: śpiew solo, na pamięć, intonacja i rytmika bezbłędna;
− Ocena bardzo dobra: śpiew solo, na pamięć, przypadkowe zachwiania

intonacyjne i rytmiczne;
− Ocena dobra: śpiew z pomocą tekstu, na ogół utrzymanie się w tonacji, błędy

rytmiczne;
− Ocena dostateczna: śpiew z pomocą tekstu, liczne zmiany intonacyjne

i rytmiczne;
− Ocena dopuszczająca: śpiew z pomocą tekstu, utrzymanie jedynie zarysu

melodii i rytmu;
− Ocena niedostateczna: pomimo starań nauczyciela, uczeń nie wykonuje

nawet fragmentu piosenki.

W przypadku, gdy uczeń chce zaśpiewać piosenkę z pomocą tekstu, najwyższa
ocena, jaką może uzyskać, to stopień dobry. Ocenę ze śpiewu uczeń może poprawić
w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

Szczegółowe kryteria oceny gry na flecie prostym

Oceniając grę na flecie zwraca się uwagę na:
- poprawność melodyczną i rytmiczną
- właściwe tempo gry
- prawidłową artykulację
- płynność gry

− Ocena celująca: bezbłędna linia melodyczna, brak błędów rytmicznych,
odpowiednie tempo.

− Ocena bardzo dobra: pojedyncze, przypadkowe nieprecyzyjnie zagrane
dźwięki, pojedyncze zachwiania rytmiczne, odpowiednie tempo.

− Ocena dobra: zagranie utworu z niewielką ilością błędów melodycznych
rytmicznych i intonacyjnych, tempo niezbyt odbiegające od właściwego.

− Ocena dostateczna: zagranie utworu lub jego części z licznymi błędami
w melodii, rytmie i intonacji, dowolne tempo.

− Ocena dopuszczająca: zagranie dźwięków nie uwzględniając rytmu i tempa
utworu.

− Ocena niedostateczna: pomimo próśb i starań nauczyciela, uczeń odmawia
wykonania nawet fragmentu utworu.

Ocenę z gry na flecie prostym uczeń może poprawić w terminie nie dłuższym niż dwa
tygodnie.



Dla ucznia, który posiada opinię poradni pedagogiczno - psychologicznej/lub innej
poradni specjalistycznej/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego zostanie zastosowane indywidualne podejście:

- wyznaczanie mniejszych partii materiału do nauki oraz przepytywanie przy pomocy
precyzyjnych pytań;
- odpytywanie ucznia na osobności; do decyzji ucznia pozostaje, czy odpowie na
forum klasy, czy tylko przy nauczycielu;
- zachęcenie na indywidualne gromadzenie przez ucznia ciekawych informacji
o życiu, twórczości znanych kompozytorów, ulubionych wykonawców, by umożliwić
uczniowi uzyskanie dodatkowej pozytywnej oceny cząstkowej;
- monitorowanie pracy ucznia na lekcji, przygotowywanie gotowej notatki z lekcji do
wklejenia w zeszycie;
- wydłużenie czasu pracy podczas prac pisemnych, ćwiczeń, quizów;
- umożliwienie odpowiedzi ze znajomości jednej zwrotki piosenki oraz korzystanie
z tekstu.

IV. KONTRAKT Z UCZNIAMI

Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. Na zajęciach z muzyki bierze się przede
wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia.

− Uczeń stosuje się do postanowień kontraktu zawartego z nauczycielem na
początku roku szkolnego.

− Ocenie podlegają wszystkie podane obszary aktywności ucznia.
− Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania jeden raz w ciągu

jednego semestru.
− Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy

nadobowiązkowej lub występy artystyczne.
− Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu w pięciolinię.
− Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z każdej aktywności.
− Zaległości spowodowane nieobecnością uczeń powinien uzupełnić w ciągu

dwóch tygodnia, w przypadku dłuższej nieobecności termin ten uzgadniany
jest indywidualnie.

− Uczeń podczas lekcji:
● dba o precyzję w czasie wykonywania utworów wokalnych

i instrumentalnych;
● angażuje się w pracę zespołową;
● słucha muzyki w sposób kulturalny;
● zachowuje się kulturalnie i przestrzega dyscypliny;
● jest tolerancyjny w stosunku do odmiennych ocen, zachowań,

poglądów;
● okazuje szacunek dla tradycji i kultury własnego narodu oraz innych

narodów.



Informacja zwrotna: nauczyciel → uczeń

− nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;
− uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do

wystawionej oceny na prośbę własną lub prośbę rodziców;
− nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy;
− oceny wpisywane są do dziennika klasowego;


