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UCZEŃ: 

- odtwarza ruchem proste rytmy, 

- improwizuje do muzyki, 

- układa choreografię do piosenki, 

- potrafi aktywnie słuchać muzyki oraz wymienia najważniejsze dzieła muzyczne i ich 

  kompozytorów, 

- odczytuje notację muzyczną, 

- gra na dzwonkach chromatycznych fragment utworu, uwzględniając znajomość nazw 

  solmizacyjnych i literowych, 

- wykonuje solo lub w grupie piosenki poznane na lekcji, 

- potrafi określić budowę piosenki, 

- zna nazwy dwóch instrumentów dętych blaszanych i drewnianych,  ich budowę, brzmienie  

   i zasady wydobywania z nich dźwięku, 

- dokonuje podziału instrumentów perkusyjnych na melodyczne i niemelodyczne oraz umie 

  wymienić po kilka instrumentów z obydwu grup, podać ich źródło dźwięku, 

- zna pieśni historyczne związane ze świętem 11 listopada, 

- wie, co to jest synkopa, przedtakt, pauzy, 

- wie, jaki jest zapis, nazwy i funkcje różnych oznaczeń muzycznych występujących w piosence, 

- wie, co to są kolędy i pastorałki, 

- umie zaśpiewać w grupie pastorałkę i kolędę, 

- potrafi opowiedzieć krótko o zwyczajach bożonarodzeniowych wybranych krajów europejskich, 

- wie, co to są znaki chromatyczne, 

- wie, co to jest kapela ludowa, 

- zna oznaczenia dynamiki, 

- wie, co to jest karnawał i w jakim czasie się odbywa, 

- zna kilka zagadnień dotyczących roli tańca w życiu człowieka, 

- potrafi wymienić charakterystyczne cechy poloneza, 

- zna nazwy niektórych tańców latynoamerykańskich, 

- potrafi samodzielnie wykonać podstawowy krok samby i czaczy (lub w parze), 



- umie własnymi słowami opisać różnice między muzyką samby i rumby, 

- wie, skąd pochodzi rock and roll, 

- wie, skąd wywodzi się muzyka jazzowa i potrafi wymienić kilka instrumentów wchodzących  

   w skład tradycyjnego zespołu jazzowego, 

- zna termin: improwizacja, 

- wie, co to jest opera, 

- wie, kim był Stanisław Moniuszko i zna tytuły jego oper, 

- umie powiedzieć, kto występuje w przedstawieniu operowym i kto jeszcze bierze udział  

  w przygotowaniu spektaklu, 

- wie, co to jest balet, 

- wie co to jest i jak powstaje: rytm, tempo, metrum, melodia, harmonia, dynamika, artykulacja, 

   barwa dźwięku, 

- wymienia i stosuje wartości rytmiczne,  

- wie, jak powstaje głos i jak należy o niego dbać, 

- umie prawidłowo wykonać ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne, 

- zna podstawowe głosy ludzkie – określa ich cechy i rozpoznaje je w słuchanym utworze, 

- zna podstawowe zasady budowy wariacji, rozpoznaje  w utworze zmiany tematu i określa, na czym 

one polegają, 

- zna podstawowych cechy krakowiaka, 

- rozróżnia słuchem dwa trójdźwięki: majorowy i minorowy, 

- zna co najmniej jedną nazwę ludowego instrumentu kaszubskiego, 

- potrafi wymienić wszystkie poznane instrumenty i przyporządkować je do właściwej grupy 

 (smyczkowe, strunowe, dęte, perkusyjne). 

 

Ocenie powinny podlegać:  

 1) umiejętności w zakresie:  

- śpiewania;  

- grania na instrumentach;  

- tworzenia muzyki;  

- ruchu przy muzyce;  

- formułowania wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;  

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);  

- zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;  

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

- aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;  

- umiejętność pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc);  

- prezentacja dokonań;  

- kreatywność.  

  

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z muzyki: 

 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

   nauczania;  

- zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;  

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty; 

- potrafi bardzo dobrze zagrać melodie na dzwonkach chromatycznych lub innym 

  instrumencie; 

- umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki poznane na lekcji oraz z innych źródeł;   

- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

   przedmiotów;  

- potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;  

- zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;  

- jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych; 

- uczęszcza regularnie na próby chóru szkolnego, śpiewa w chórze podczas uroczystości szkolnych 

  oraz reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, bierze udział w konkursach muzycznych  

  i przeglądach. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

   nauczania;  

- korzysta z różnych źródeł informacji;  

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;  



- potrafi zagrać większość melodii  na dzwonkach chromatycznych lub innym instrumencie 

  dzwonkach;  

- umie zaśpiewać solo z akompaniamentem większość piosenek poznanych na lekcji;  

- odrabia prace domowe;  

- jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych prezentowanych na lekcji; 

- na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

   nauczania;  

- korzysta z różnych źródeł informacji;  

- potrafi zagrać fragment melodii na dzwonkach chromatycznych lub innym instrumencie;  

- śpiewa w grupie poprawnie pod względem rytmicznym piosenki jednogłosowe 

  z akompaniamentem; 

- w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne);  

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;  

- odrabia prace domowe;  

- jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych prezentowanych na lekcji; 

- na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

  programie nauczania; 

- wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;  

- potrafi zagrać w wolnym tempie fragment melodię na dzonkach chromatycznych lub innym 

  instrumencie; 

-  śpiewa w grupie z akompaniamentem niektóre piosenki poznane na lekcji;  

- w śpiewie popełnia dużo błędów, głównie rytmicznych; 

 - z reguły odrabia prace domowe;  

- zazwyczaj ze skupieniem słucha utworów muzycznych prezentowanych na lekcji; 

- zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń prowadzi niestarannie. 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

- w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 



  programie nauczania;  

- wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;  

- podejmuje próbę zagrania na instrumencie melodycznym gamy oraz prostego fragmentu utworu; 

- podejmuje próbę śpiewu w grupie z akompaniamentem minimum jednej piosenki śpiewanej na 

  lekcji;  

- odrabia proste prace domowe;  

- nie przeszkadza innym słuchaczom podczas prezentowania utworów muzycznych; 

- jest mało aktywny i nie wykazuje chęci do pracy; 

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; 

- braki w zeszycie przedmiotowym. 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania, co uniemożliwia dalsze kształcenie;  

- nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;  

- nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;  

- odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki; 

- jest pasywny, nie uważa na lekcjach;  

- nie odrabia prac domowych;  

- nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.  

 

Umiejętności praktyczne: 

a) śpiew, 

b) gra na instrumencie, 

c) analiza utworów muzycznych, 

d) zadania twórcze, 

e) aktywność na lekcji, 

f) samodzielne prace w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym. 

 

Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę: 

a) poprawność rytmiczną, 

b) dykcję, 

c) artykulację, 

d) zastosowaną dynamikę, 



e) właściwe tempo utworu, 

f) prawidłowy oddech, 

g) interpretację wokalną, 

h) ogólny wyraz artystyczny. 

 

Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie bierze się pod uwagę: 

 

a) poprawność melodyczną i rytmiczną (płynność gry), 

b) właściwe tempo gry, 

c) prawidłową artykulację, 

d) prawidłowe frazowanie, 

e) ogólny wyraz artystyczny, 

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gry. 

 

 

Przy wystawianiu oceny za analizę utworów muzycznych, połączoną ze znajomością 

podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę: 

 

a) zaangażowanie i postawę podczas słuchania, 

b) rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, 

c) rozumienie zapisu nutowego, różnych oznaczeń, 

d) podstawowe wiadomości o poznanych kompozytorach. 

 

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

 

a) prawidłową rytmizację tekstów, 

b) zgodność akcentów mowy z akcentami muzycznymi, 

c) umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zadań 

twórczych, 

d) umiejętność umuzycznienia tekstów, 

e) tworzenia akompaniamentów. 

Ocena za zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy bierzemy pod uwagę: 

 

- estetykę ogólną, 



- systematyczność, 

- prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


