
Wymagania edukacyjne z muzyki dla klas 4-7 

 
Kryterium oceniania: 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

● opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania; 

● zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; 

● na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;  

● potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, 

dzwonkach, keyboardzie; 

● umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego; 

● 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. 

 

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 przewidzianych w programie nauczania na flecie i dzwonkach; 

● umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania; 

● odrabia prace domowe; 

● jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

● opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania; 

● korzysta z różnych źródeł informacji; 

● potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach; 

● umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem 

muzycznym; 

● na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

● odrabia prace domowe; 

● jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

● opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

● jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela; 

● potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub dzwonkach; 

● umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania; 

● odrabia prace domowe; 

● potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych. 

 

 



 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

● w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

● jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela; 

● potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w 

programie nauczania; 

● umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania; 

● odrabia proste prace domowe; 

● nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

 

 

Zasady ewaluacji: 
1. Uczeń na lekcjach muzyki oceniany jest za: 

a. Śpiew solowy lub zbiorowy (przynajmniej raz w semestrze – ocena dostosowana jest do 

predyspozycji muzycznych ucznia) 

b. Zadania wykonywane na lekcji (w tym karty pracy) 

c. Zadania domowe 

d. Test sprawdzający wiedzę (raz w semestrze) 

e. Odpowiedzi ustne 

f. Grę na instrumentach 

g. Fakultatywnie za: 

1.g.i. Inne umiejętności muzyczne 

h. Dodatkowe samodzielne prace (np. prezentacje na wybrany temat, referaty, konkursy, 

przygotowanie i prowadzenie fragmentów lekcji itp.) 

i. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

2. Uczeń prowadzi dwa zeszyty – jeden przedmiotowy, który przynosi na każdą lekcję, oraz drugi 

do nut. Nauczyciel będzie zapowiadał zapotrzebowanie tego drugiego na konkretnych lekcjach. 

3. Test sprawdzający trwa 45 minut, obejmuje wybrane działy. 

4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisał testu, ma obowiązek napisania jej w terminie 

najpóźniej do 2 tygodni od daty pisania pracy. 

5. Uczeń może poprawić oceny z testów, z zadań domowych i z odpowiedzi ustnych, kartkówek. 

6. Kartkówka to praca pisemna obejmująca od 1-3 jednostek tematycznych i trwająca 10-15 minut. 

7. Test i kartkówki uczeń pisze niewymazywalnym długopisem. 

8. Rzetelność wykonania pracy domowej może być sprawdzana za pomocą kartkówki. 

9. Jeden razy w semestrze uczeń może na początku zająć zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, za 

które nie będzie ponosił konsekwencji. Uczeń nie będzie pytany i nie sprawdza się zadania 

domowego. 

10. Trzy razy na semestr przysługuje tzw „bz” brak zeszytu,lub  ksiązki . 

11. Nieprzygotowanie do lekcji („np.”) nie przysługuje w przypadku zapowiadanych kartkówek, 

testów. 

12. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, testów. 

13. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości we własnym 

zakresie. 

14. Uczeń pracuje systematycznie przez cały rok, nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzień 

przed klasyfikacją. 

15. Ocena na koniec roku wystawiana jest na podstawie ocen z całego roku. 

16. Wszystkie wyjątkowe sytuacje, które nie zostały ujęte w „zasadach wystawiania ocen” 

rozstrzygane są na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel-rodzice. 


