
Szczegółowe wymagania stawiane uczniom w klasie IV – VII 
na przedmiocie muzyka

Ocena celująca. 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na 
ocenę bardzo dobrą. Celująco wykonuje niektóre zadania. Ponadto powinien wyróżnić się 
przynajmniej jedną z wymienionych aktywności:

 aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub poza szkołą 
(np. w różnych zespołach placówek wychowania pozaszkolnego),

 brać udział w konkursach, festiwalach, przeglądach muzycznych na szczeblach
gminnym, powiatowym, wojewódzkim.

 z wielkim zaangażowaniem wykonuje dodatkowe zadania muzyczne
 dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 stara się bardzo dobrze śpiewać pod względem intonacyjnym i rytmicznym,
 potrafi zaśpiewać kilka piosenek (w tym hymn państwowy) z podręcznika 
 potrafi samodzielnie rytmizować teksty piosenek,
 gra na instrumencie całe melodie pod względem melodycznym i rytmicznym,
 zna podstawowe pojęcia muzyczne z programu danej klasy,
 rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,
 bardzo dobrze wykonuje zadania i ćwiczenia.
 zna nazwiska oraz twórczość wybitnych polskich kompozytorów,
 potrafi rozpoznać i określić charakterystyczne cechy utworów muzycznych 

oraz tańców narodowych ,
 zna grupy instrumentów muzycznych poznanych w danej klasie ,
 na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne),
 potrafi zaśpiewać (w tym hymn państwowy) z podręcznika do kl. IV,
 samodzielnie rytmizuje teksty piosenek,
 w grze na instrumencie popełnia drobne błędy rytmiczne,
 zna podstawowe pojęcia i terminy muzyczne z programu danej klasy,
 dobrze wykonuje zadania i ćwiczenia.
 zna nazwiska wybitnych polskich kompozytorów poznanych w danej klasie
 określa charakterystyczne cechy słuchanego utworu, wymienia grupy 

instrumentów,
 potrafi rozpoznać podczas słuchania tańce narodowe i określić ich cechy,
 na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych),
 potrafi zaśpiewać hymn państwowy z pomocą tekstu w podręczniku,
 potrafi zaśpiewać 2 dowolnie wybrane piosenki z podręcznika do kl. IV,
 z pomocą nauczyciela rytmizuje teksty piosenek,
 zna tylko niektóre podstawowe pojęcia i terminy muzyczne z programu danej 

klasy,
 próbuje dobrać do piosenki najprostszy akompaniament perkusyjny,
 wymienia nazwy polskich tańców narodowych,
 zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie.



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 zamiast śpiewania – rytmizuje tekst,
 z pomocą nauczyciela wykonuje najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne,
 myli terminy i pojęcia muzyczne,
 jest mało aktywny i niechętnie podejmuje działania muzyczne,
 braki w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym są nieuzupełnione.

Ocenę niedostateczną 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. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych
poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu 
przedmiotowego.

Wagi ocen cząstkowych na zajęciach artystycznych

Waga 1
 Działania artystyczne /śpiew, gra na instrumencie, prace plastyczne, techniczne, 

odpowiedź ustna/.
 Praca domowa.
 Przygotowanie do lekcji.

Waga 2
 Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami.
 Analiza utworów muzycznych/plastycznych.
 Zadania twórcze.

Waga 3/4 (w zależności od trudności i rangi przedsięwzięcia)
 Praca pisemna, przygotowanie prezentacji.
 Aktywność na lekcji i na terenie szkoły.
 Udział w festiwalach i konkursach.

 Praca dodatkowa, samodzielna ucznia  w zależności od stopnia trudności,
zaangażowania ucznia oraz zakresu materiału – o wadze oceny każdorazowo
decyduje nauczyciel.

 Uczeń może za prace na lekcji uzyskać również plus (+) jak i minus (-). 
Na koniec okresu klasyfikacyjnego plusy i minusy będą zamieniane na oceny:
6 plusów – ocena celująca (6)
3 plusy – ocena bdb (5) ,
3 minusy – ocena nast. (1)


