
Wewnątrzszkolne zasady oceniania z przedmiotu MUZYKA dla klas IV-VII 

 

Podręcznik "Ciekawi świata" 4,5,6,7- J.Górska -Guzik 

 
 

Cele oceniania uczniów 
1.  Aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w zajęciach.  

2.  Wzbudzanie pozytywnej motywacji do przedmiotu.  

3.  Mobilizowanie do samodzielnego wykonywania zadań.  

4.  Realizacja grupowych zadań z zakresu percepcji muzyki.  

Oceniane formy aktywności 
1.  Śpiew  

2.  Gra na instrumentach  
3.  Słuchanie muzyki  

4.  Przyswajanie wiadomości dotyczących muzyki. 

Na ocenę z muzyki wpływa 

1.  Aktywne uczestnictwo w lekcji.  
2.  Terminowe zaliczanie utworów na flet prosty (max 4 tygodnie od podania utworu) oraz zaliczenie 

podanych piosenek śpiewanych z pamięci 

3.  Wysiłek ucznia i wyraźnie wykazywana chęć zdobywania wiedzy.  
4.  Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce  

5.  Znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania  

6.  Prowadzenie zeszytu nutowego oraz przygotowanie do lekcji - posiadanie własnego fletu prostego (brak 

przyborów odnotowuje się minusem  „-” 3 razy w semestrze ) 

 

Ocenie podlegają 

1.  Opanowanie wiedzy z zakresu wybranych tematów  

2.  Umiejętności muzyczne – śpiew piosenek (tekst z pamięci), gra na instrumentach – flet prosty, dzwonki 
chromatyczne, instrumentarium Orffa 

3.  Aktywność na lekcjach 

4.  Sprawdziany wiadomości oraz sprawdziany słuchowe, kartkówki, testy 
5.  Zeszyt przedmiotowy  

 

W przypadku nieobecności: 

 uczeń zobowiązany jest w terminie 2 tygodni zaliczyć zaległe zadania muzyczne (śpiew, 

odtwarzanie utworów na instrumentach, sprawdzian) 
 

 

Procedura oceniania 

 

Na ocenę końcowa (roczną) składają się oceny jakie otrzymał uczeń na semestr I i II.  

Ustala się oceny bieżące w skali : 1, 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4 , 4+, 5-, 5, 5+,6 , które wpisuje się do  

dziennika. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem pracy semestralnej i wynika z ocen  
cząstkowych.  

 

Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w uroczystościach, 

apelach szkolnych, imprezach pozaszkolnych i przeglądach artystycznych reprezentując szkołę. 

 

Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka:  

jego możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz prawidłowa postawa w  

czasie wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują  

dziecka w pozytywnej ocenie ze śpiewu.  

 

ocenę 6 (celujący) może uzyskać uczeń który:  

- posiada wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania danej klasy ,umożliwiające 

tworzenie swobodnych wypowiedzi o muzyce, cechuje go szybkość i oryginalność w formułowaniu 
własnych pomysłów 

- samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne 



- wszystkie ćwiczenia muzyczne wykonuje systematycznie (gra na instrumentach, śpiewa) , a jego 

prezentacje zawierają elementy interpretacji (dynamika, tempo, artykulacja) 
- prezentuje swoje umiejętności – multimedialne prezentacje, referaty podczas lekcji, prezentacje 

umiejętności gry na instrumentach (oprócz fletu prostego i dzwonków chromatycznych) 

-szczególnie aktywnie bierze udział w : 
* konkursach piosenki ,przeglądach artystycznych reprezentując szkołę 

* programach artystycznych i koncertach prezentowanych w szkole i środowisku 

* pozalekcyjnych zajęciach muzycznych 

ocenę 5 (bardzo dobry) otrzymuje uczeń, który:  
- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony w programie nauczania danej klasy 

- opanował w stopniu wysokim umiejętność gry na flecie prostym i dzwonkach chromatycznych –gra 

płynnie z zapisu nutowego 
- umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę w ćwiczeniach praktycznych 

- wykazuje dużą aktywność na lekcji i w różnych formach zajęć pozalekcyjnych 

- systematycznie wykonuje ćwiczenia muzyczne (gra na instrumentach, śpiewa) 

ocenę 4 (dobry) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości określone w programie nauczania danej klasy 

- dobrze opanował umiejętność gry na flecie prostym i dzwonkach chromatycznych 

- poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych 
- bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych 

- ćwiczenia muzyczne wykonuje na miarę swoich możliwości i terminowo (gra na instrumentach, 

śpiewa) 

ocenę 3 (dostateczny)otrzymuje uczeń, który:  

- częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy 

- potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu, gry na instrumentach, tworzenia i percepcji  
muzyki przy pomocy nauczyciela 

- niesystematycznie wykonuje ćwiczenia muzyczne 

- wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem 

ocenę 2 (dopuszczający)otrzymuje uczeń, który:  
- ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one możliwości  

zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji 

- nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach aktywności 
- biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 

ocenę 1 (niedostateczny)otrzymuje uczeń, który:  

- pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej 

 aktywności na lekcjach muzyki 
- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych (nie gra na instrumentach, nie śpiewa) 

- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania. 

  

Wymagania związane z etapem nauczania 

Klasa IV - Podstawa programowa z dn14 grudnia 2016 r. 

  
W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:  

 zaśpiewać w grupie i indywidualnie poprawnie melodycznie i rytmiczne, z zalecaną  

interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne i piosenki ( w tym  

obowiązkowo hymn państwowy i hymn szkoły), teksty wykonywane z pamięci 

 wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i dykcję 

 zna elementy dzieła muzycznego (tempo, dynamika, rytm, melodia, harmonia) 

 zagrać wybrane utwory na instrumencie (flet prosty i dzwonki chromatyczne) ze słuchu bądź w 

oparciu o zapis nutowy 

 rozpoznawać nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinii w obrębie oktawy  

razkreślnej. wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów 

notacji muzycznej  

 znać i rozróżniać wartości rytmiczne nut i pauz  

 taktować podczas śpiewu piosenek 

 tataizować podane rytmy 

 wymienić i rozróżniać instrumenty muzyczne oraz ich zastosowanie w zespołach muzycznych 



 wymienić i rozróżniać głosy wokalne i ich zastosowanie w zespołach wokalnych. 

 

Klasa V -  Podstawa programowa z dn.23 grudnia 2008 r. 
  

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:  

 zaśpiewać z pamięci poprawnie melodycznie, rytmicznie i dykcyjnie, z zalecaną interpretacją 

poznane w ciągu roku pieśni artystyczne, patriotyczne i piosenki młodzieżowe 

 wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i dykcję  

 zagrać na dzwonkach i flecie prostym wybrane utwory poznane w ciągu roku posługując się 

zapisem nutowym  lub ze słuchu 

 wyjaśnić znaczenie podstawowych symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów notacji 

muzycznej 

 rozpoznawać nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinii w obrębie oktawy razkreślnej i 

dwukreślnej 

 wymienić, scharakteryzować  i rozróżniać polskie tańce narodowe 

 wymienia cechy charakterystyczne muzyki różnych narodów (tańce, instrumenty, pieśni) 

 opowiedzieć treść pozamuzyczną słuchanych utworów ilustracyjnych 

 rozpoznawać główne wątki poznanych utworów z literatury muzycznej 

 wskazać powtórzenia, podobieństwa i różnice w słuchanych utworach 

 

Klasa VI – Podstawa programowa z dn.23 grudnia 2008 r. 

  

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:  

 zaśpiewać poprawnie melodycznie i rytmicznie , z zalecana interpretacją poznane w  

ciągu roku pieśni artystyczne, patriotyczne i piosenki młodzieżowe ( w tym obowiązkowo hymn Unii 

Europejskiej)  

 zagrać na instrumencie poznane w ciągu roku utwory posługując się zapisem nutowym  

 zanalizować zapis nutowy wybranych utworów przeznaczonych do śpiewania i grania  

oraz omówić elementy muzyki  

 rozpoznawać nazwy literowe nut wraz ze znakami chromatycznymi umiejętnie posługiwać się nimi 

podczas grania na instrumencie  

 znać określenia dynamiki, tempa i artykulacji  

 określa budowę utworów muzycznych stosując właściwe pojęcia. 

 wyjaśnić budowę utworów - opera, operetka, musical, balet, pieśń 

 wykazać się podstawową wiedzą na temat życia i twórczości wybitnych kompozytorów: J.S.Bacha, 

W.A.Mozarta, L van Beethovena, F.Chopina, S.Moniuszki, 

K.Szymanowskiego,W.Lutosławskiego,K.Pendereckiego, H.M.Góreckiego 

 wymienić podstawowe gatunki muzyki rozrywkowej oraz ich przedstawicieli (pop,rock, hip-

hop,jazz,blues) 

 

 

Klasa VII - Podstawa programowa z dn14 grudnia 2016 r. 
  

W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien:  

 zaśpiewać poprawnie melodycznie i rytmicznie , z zalecana interpretacją poznane w ciągu roku 

pieśni artystyczne, patriotyczne i piosenki młodzieżowe ( w tym obowiązkowo hymn Unii 
Europejskiej)  

 zagrać na instrumencie poznane w ciągu roku utwory posługując się zapisem nutowym  

 zanalizować zapis nutowy wybranych utworów przeznaczonych do śpiewania i grania oraz omówić 

elementy muzyki  

 rozpoznawać nazwy literowe nut wraz ze znakami chromatycznymi umiejętnie posługiwać się nimi 

podczas grania na instrumencie  

 znać określenia dynamiki, tempa i artykulacji  

 zna podstawowe fakty z życia, przybliżony czas życia oraz cechy twórczości następujących 

kompozytorów: M.Gomółki, J. S. Bacha, A.Vivaldiego, J. F. Händela, J. Haydna, W. A. Mozarta, 

L.van Beethovena, F. Chopina, S. Moniuszki, K.Szymanowskiego, W. Lutosławskiego,  



K. Pendereckiego, H. M. Góreckiego, W. Kilara 

 dopasowuje do epok następujących kompozytorów: G.P. da Palestrina,  O. di Lasso, Wacław z 

Szamotuł, M. Zieleński, A. Borodin, M. Musorgski, N. Rimski-Korsakow, B. Smetana, A. Dvorak, 
E. Grieg, J. Sibelius, F. Tarrega, P.Czajkowski, F. Liszt, Z.Noskowski, M. Karłowicz, C.Debussy, 

M. Ravel, I. Strawiński, A. Schoenberg, S. Prokofiew, G. Gershwin;  

 podaje przykłady dzieł kompozytorów wymienionych w poprzednich podpunktach;  

 kojarzy epoki z głównymi formami uprawianymi w danym czasie; dotyczy to mszy, madrygału, 

motetu, chorału gregoriańskiego, koncertu, concerto grosso, opery, oratorium, fugi, suity, sonaty, 
symfonii, oratorium, poematu symfonicznego;  

  zna nazwy, ramy czasowe i główne nurty w sztuce następujących epok: średniowiecze, renesans, 

barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX wieku; 

  rozpoznaje po wysłuchaniu przykładowe utwory muzyki średniowiecza, renesansu, baroku, 

klasycyzmu, romantyzmu, muzyki XX w i współczesnej oraz rozrywkowej 

 zna, rozumie i stosuje pojęcia: a capella, chorał gregoriański, motet, polifonia i homofonia, 

monodia akompaniowana, bas cyfrowany, basso continuo, klasycy wiedeńscy, ekspozycja, 

przetworzenie, repryza, transpozycja, etiuda, mazurek, szkoła narodowa, impresjonizm, 

aleatoryzm;  

 wie, kim byli trubadurzy i truwerzy; 

 przygotowuje inscenizacje związane z poznawanymi kompozytorami, na podstawie scenariusza 

przydziela role, projektuje kostiumy i rekwizyty;  

  wypowiada się i pisze prace pisemne na tematy związane z muzyką;  

  czyta ze zrozumieniem teksty związane z historią muzyki;  szuka podobieństw i różnic w 

przedstawieniu tego samego mitu za pomocą muzyki i poezji; zna pokrótce libretto opery Straszny 

dwór, 

 wymienia polskich kompozytorów, którzy inspirowali się muzyką ludową, i podaje przykłady ich 

utworów; 
  gra na flecie i na dzwonkach utwory z zapisu nutowego lub ze słuchu 

 śpiewa pieśni lub piosenki realizowane podczas zajęć  

 wyraża swoje opinie o muzyce; potrafi opowiadać o swojej ulubionej muzyce; słucha różnych 

gatunków muzyki rozrywkowej; 

  podaje cechy charakterystyczne następujących gatunków muzyki rozrywkowej: blues, jazz, rock 

and roll, rock, rap, poezja śpiewana; zna i wyjaśnia następujące pojęcia: improwizacja, evergreen, 
riff gitarowy, hip-hop, break-dance,  DJ, MC, scratch, beat-box; 

 ● wymienia kilka nazwisk znanych polskich muzyków jazzowych; rozpoznaje i kojarzy z 

gatunkiem muzyki następujące postacie i zespoły z historii muzyki rozrywkowej: Elvis Presley, 

The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple, Queen, 

Metallica, U2, Michael Jackson, Grzegorz Turnau, Marek Grechuta  
 


