
WYMAGANIA EDUKACYJNEZ MUZYKI  

KLASA IV-VII 

Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VII bierze pod uwagę przede wszystkim 

jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności, postawy i wysiłku 

wkładanego na lekcjach jest dokonywane z wyrozumiałością i życzliwością w stosunku do 

uczniów, pozytywnie motywując ich do muzyki.  

Przy ocenie nauczyciel uwzględnia: 

- opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów, 

- umiejętności muzyczne (śpiew, gra na instrumentach), 

- umiejętność pracy w zespole, 

- rozwój inwencji twórczej. 

Przyjmuje się następujące kryteria oceniania uczniów wg stopnia realizacji celów: 

- aktywność na lekcjach, 

- przygotowanie ucznia do zajęć, 

- postawa wobec stawianych zadań, 

- umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania 

własnych rozwiązań, 

- wysiłek wkładany w wykonanie zadań 

- ocenianie osiągnięć w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, instrumentalnych 

i percepcji muzyki 

- zakres opanowanej wiedzy muzycznej 

Uczniowie są oceniani za: 

- śpiew, 

- grę na instrumencie, 

- odpowiedzi ustne, kartkówki, prezentcje 



- prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

- udział w programach artystycznych 

- aktywność na lekcjach (stosownie do potrzeb tematów lekcji), 

Nauczyciel ocenia wg następującego podziału: 

 Przygotowanie do zajęć 

Przygotowanie wszystkich materiałów do realizacji tematu. Sprawdzeniu podlegać będą: 
zeszyt przedmiotowy, podręcznik. 
W każdym semestrze uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie. Każde następne 
będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 
 Wiadomości: 

 

 poznanie oraz prawidłowe stosowanie podstawowych pojęć z dziedziny 
muzyki, 

 poznanie zasad pisma nutowego 

 poznanie wiadomości o podstawowych elementach i formach muzyki 
oraz tańca, 

 rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych, 

 poznanie kultury i obyczajów różnych regionów ze szczególnym 
uwzględnieniem własnego, 

 znajomość różnego typu piosenek, pieśni patriotycznych, historycznych, 
religijnych obrzędowych, 

 znajomość wybitnych dzieł muzycznych, twórczości kompozytorów, epok. 
 
Wiedza rzeczowa jest oceniana poprzez – odpowiedzi ustne, ćwiczenia, kartkówki, 
sprawdziany. 
Umiejętności praktyczne: 

a) śpiew, 
b) gra na instrumencie, 
c) analiza utworów muzycznych, 
d) zadania twórcze, 
e) aktywność na lekcji, 
f) samodzielne prace w zeszycie przedmiotowym. 
 

Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę: 
 

a) prawidłową intonację, 
b) poprawność rytmiczną, 
c) dykcję, 
d) artykulację, 



e) zastosowaną dynamikę, 
f) właściwe tempo utworu, 
g) prawidłowy oddech, 
h) interpretację wokalną, 
i) 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) rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, 
d) rozumienie zapisu nutowego, różnych oznaczeń, 
e) podstawowe wiadomości o poznanych kompozytorach, 
f) podstawowe wiadomości z danej tematyki muzycznej w danej klasie 

 
Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne (zaleca się 
odpytywanie tylko uczniów chętnych) 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  

Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń bierzemy pod uwagę: 
 

 estetykę ogólną, 
 systematyczność 
 prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie. 

 
Za niewykonanie ćwiczenia w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Ocena semestralna i końcoworoczna 
 



Ocena semestralna jest wyznacznikiem ocen uzyskanych przez ucznia z uwzględnieniem 
ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w  danym semestrze wg podziału. 
Wymagania na poszczególne oceny: 
 
Celujący 

Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania muzyki  

w danej klasie; 

Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach 

muzycznych  (np. wykorzystuje zapis muzyczny do poprawnego śpiewu i gry na wybranym 

instrumencie , rozpoznaje utwory muzyczne , dokładnie prowadzi zapis nutowy itp. ) 

Samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia muzyczne , cechuje go szybkość i oryginalność 

 w formułowaniu własnych pomysłów; 

Poszukuje sytuacji do zaspokojenia własnych potrzeb artystycznych – pełne uczestnictwo  

w kulturze  (np. występy  w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach , sukcesy w konkursach 

muzycznych- gminnych, powiatowych , itp. ). 

Bardzo dobry 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki  

w danej klasie; 

Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach 

muzycznych; 

Pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia; 

Uczestniczy w szkolnym , pozaszkolnym życiu kulturalnym. 

Dobry 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania muzyki w danej 

klasie w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy 

muzycznej; 

Poprawnie stosuje wiadomości w ćwiczeniach muzycznych , rozwiązuje samodzielnie typowe 

zadania praktyczno – teoretyczne; 

Przejawia zachowania promuzyczne :percepcja muzyki i jej odtwarzanie z możliwym sobie 

zaangażowaniem , 

Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły 

Dostateczny 



Uczeń opanował podstawowe treści programowe muzyki w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu ; 

Rozwiązuje typowe zadania i ćwiczenia muzyczne o średnim stopniu trudności , czasem przy 

pomocy nauczyciela; 

Przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych; 

Wykazuje braki w poznanym materiale. 

Dopuszczający 

Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności muzyczne 

określone programem nauczania w danej klasie. 

Braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych sprawności i wiedzy 

muzycznej w ciągu dalszej nauki 

Rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu .trudności 

Przejawia brak pewności ,powściągliwość i niecierpliwość w działaniach muzycznych (percepcja 

muzyki i jej odtwarzanie) 

Niedostatyczny 

Uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych. Mimo usilnych starań nauczyciela uczeń ma 

negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych 

podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności w  klasie . 

Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń 

wynikających 

z programu. Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 


