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Kryteria oceny osiągnięć uczniów z muzyki  

w klasach 4-7 

 

Na ocenę celującą uczeń: 

– swobodnie posługuje się terminologią muzyczną 

– bardzo dobrze zna wiadomości programowe dla danej klasy 

– śpiewa indywidualnie, z pamięci, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną  

   dykcją 

– gra na flecie utwór z pamięci 

– wykonuje bezbłędnie, w podanym układzie choreograficznym różne tańce 

– tworzy własne kompozycje rytmiczne i melodyczne 

– dyskutuje na tematy związane z muzyką 

– bierze udział w konkursach, festiwalach, przeglądach muzycznych 

– wykorzystuje wiedzę zdobytą w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych  

– jest członkiem zespołu muzycznego, należy do chóru szkolnego, zespołu instrumentalno- 

  wokalnego,  uczęszcza do szkoły muzycznej bądź ogniska muzycznego i wykazuje  

  się  umiejętnością gry na dowolnym instrumencie 

 

 ponadto: 

– pracuje samodzielnie 

– dba o bardzo dobrą realizację zadań 

– jest zawsze starannie przygotowany do zajęć 

– stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy 

 

 

 

 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

– w pełni przyswoił wiadomości objęte programem 

– posługuje się w praktyce terminologią muzyczną 

– śpiewa w grupie, z pamięci, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją 

– gra na flecie utwór korzystając z nut, prawidłowo pod względem rytmicznym 

   i melodycznym 

– wykonuje poprawnie kroki poznanych tańców 

– wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych 

 

ponadto: 

– pracuje samodzielnie 

– dba o bardzo dobrą realizację zadań 

– jest zaangażowany i  zawsze starannie przygotowany do zajęć 
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Na ocenę dobrą uczeń: 

– przyswoił zdecydowaną większość wiadomości objętych programem 

– śpiewa w grupie, korzystając z podręcznika, w miarę czysto intonacyjnie i poprawnie 

   rytmicznie 

– gra na flecie poprawnie, z nut fragmenty utworów 

– wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych 

 

  ponadto: 

– jest przygotowany do lekcji, choć zdarza mu się nieprzygotowanie 

– zazwyczaj pracuje samodzielnie, a trudności pokonuje przy pomocy nauczyciela 

 

 

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

– przyswoił niewiele wiadomości objętych programem 

– śpiewa w grupie, korzystając z podręcznika 

– gra na flecie lub dzwonkach fragmenty utworów, poprawnie wydobywa poszczególne 

  dźwięki 

– uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych 

 

ponadto: 

– systematycznie przychodzi na lekcje, chociaż często jest nieprzygotowany 

– niechętnie podejmuje prace samodzielne 

 

 

 

 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

– w niewielkim stopniu przyswoił wiadomości objęte programem 

– podejmuje próby śpiewu w grupie 

– podejmuje próby grania na flecie lub dzwonkach 

- podejmuje próby tańczenia kroku podstawowego różnych tańców 

 

ponadto: 

– nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, chociaż jest bierny 

– wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem 

 

*Przygotowanie ucznia do zajęć obejmuje przyniesienie na lekcję zeszytu,  

  podręcznika  oraz potrzebnych do pracy przyborów (flet) i materiałów. 


