
       Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka  

dla kl. IV-VII 
         „Lekcja muzyki” wyd. Nowa Era wg nowej podstawy programowej 

  
   

Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do 

sposobów sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia, więc nie należy oceniać 

jego zdolności, a jedynie postępy i zaangażowanie oraz wkład pracy.   

  

Kryteria  i zakres oceniania  
  

Ocenie podlegają:   

   

1) umiejętności w zakresie:   

• śpiewania;   

• grania na instrumentach;   

• tworzenia muzyki;   

• ruchu przy muzyce;   

• tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;   

2) wiedza o muzyce:   

• zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych i 

umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce;   

• wiadomości o kompozytorach;   

• znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, 

zespoły, chóry, orkiestry);   

• opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;   

3) postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne:   

• aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem – wkład pracy, 

chęci  

• umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc;  prezentacja dokonań;   

kreatywność.   

   

Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę:   

a) prawidłową intonację,   

b) poprawność rytmiczną,   

c) dykcję,   

d) zastosowaną dynamikę,   

e) właściwe tempo utworu,   

f) interpretację wokalną,   

g) 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) ogólny wyraz artystyczny,   

e) 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.   

  

Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne, instrumentalne, ruch 

przy muzyce 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) tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych  

e) zaangażowanie w interpretację rytmów, tańców, zabaw muzyczno –              

ruchowych   

  

Ocena śpiewu:    

Celująca (6) – utwór wykonany z prawidłową intonacją, rytmicznie, bez 

pomyłek w tekście 

 Bardzo dobra (5) – utwór wykonany rytmicznie, bez pomyłek w tekście z 

drobnymi błędami  w intonacji   

Dobra (4) – wykonanie utworu bez pomyłek w tekście z drobnymi błędami w 

intonacji i rytmie   

Dostateczny (3) – utwór wykonany z błędami w intonacji, rytmie i tekście   

Dopuszczający (2) – uczeń zaśpiewał utwór z wieloma pomyłkami przy dużej 

pomocy nauczyciela   

Niedostateczny (1) – uczeń odmówił wykonania utworu   

   

Ocena gry na instrumencie:   

Celująca (6) – bezbłędne wykonanie utworu   

Bardzo dobra (5) – niewielkie odstępstwa rytmiczne i melodyczne   

Dobra (4) – odstępstwa rytmiczne i melodyczne   

Dostateczny (3) – znaczące odstępstwa rytmiczne i melodyczne   



Dopuszczający (2) – wykonanie fragmentu utworu z licznymi pomyłkami z 

pomocą nauczyciela   

Niedostateczny (1) – odmowa wykonania utworu   

   

Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów.  
Oceny wystawiane są za:  

a) śpiew grupowy i indywidualny,  

b) gra  (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach, oraz na instrumentach    

        perkusyjnych niemelodycznych),   

c) praca na lekcji wynikająca ze specyfiki przedmiotu np. zapisywanie melodii w   

        pięciolinii, układanie akompaniamentu perkusyjnego, itp.   

d) działania twórcze -przygotowane referaty, rozwiązania trudnych nietypowych zadań, 

e) zeszyt przedmiotowy,    

f) przygotowanie materiałów wspomagających nauczanie muzyki, np. plansze, wykresy,    

g) udział w pracach zespołu wokalnego, chóru, konkursach,   

h) prace domowe,    

i) inne formy aktywności ucznia (np. szkoła muzyczna, zespół pieśni i tańca).   

  

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny  

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:   

• prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz repertuaru 

dodatkowego,   

• prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z 

repertuaru dodatkowego,    

• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,    

• potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,    

• posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,    

• bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru,    

• osiąga znaczące wyniki w muzycznych konkursach pozaszkolnych, np. festiwalach 

piosenki, konkursach wokalnych   

• jest bardzo aktywny muzycznie, także w środowisku pozaszkolnym – uczestniczy w 

dodatkowych zajęciach     szkolnego zespołu muzycznego, chórze, lokalnej orkiestrze 

oraz za udział w ich występach, w środowisku lokalnym   

• wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament 

perkusyjny do piosenki.    

   

 

 

 



 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:    

• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania    

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania,    

• potrafi bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,    

•  potrafi rytmizować teksty,    

• rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,    

• zna i stosuje podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,    

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu nauczania.   

   

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:    

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,    

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do 

piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,    

• wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych,  rytmizuje łatwe teksty,    

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,    

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.   

   

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:    

 

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w 

programie nauczania,    

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach 

instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,    

• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych,    

• zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,   

• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.   

   

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

• niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 

przewidzianych w programie nauczania    

• niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i 

kilka najprostszych utworów  przewidzianych w programie nauczania,    

• niechętnie podejmuje działania muzyczne,    

• myli terminy i pojęcia muzyczne,    

• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,    



• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.   

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

Nie realizuje wymagań podstawowych    

• mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz nie 

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych 

przewidzianych programem nauczania danej klasy,   

• mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń 

wynikających z programu danej klasy, wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci do 

pracy, notorycznie nieprzygotowany do zajęć,    

• nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.   

   

   

   

 


