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Szkoła Podstawowa nr 22 w Chorzowie 

 

Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz Program 

nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Klucz do muzyki Urszuli Smoczyńskiej, 

Katarzyny Jakóbczak- Drążek i Agnieszki Sołtysik) ( WSiP).  System oceniania ma na celu 

wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 

 
SPECYFIKA OCENIANIA NA PRZEDMIOCIE 

aktywność – waga 2 

Odpowiedź ustna – waga 2 
praca pisemna ( referat) – waga 2 
Śpiew – waga 2 

Gra na instrumencie – waga 3 

Występ na akademiach szkolnych - waga 3 

inne np. pomoc przy organizacji akademii szkolnej – waga 1 

Wykonanie w terminie zadań w trybie pracy zdalnej – za każdą pracę ocena o wadze 4 

 

Formy i metody sprawdzania wiedzy 

Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i 

oceniania osiągnięć ucznia. Ocena powinna przede wszystkim motywować ucznia do działania. 

Ocenie podlegają: 

1) umiejętności w zakresie: 

śpiewania(min. 2 oceny na okres); 

grania na instrumentach(min. 1oceny na okres); 

tworzenia muzyki; 

ruchu przy muzyce; 

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

2) wiedza o muzyce(min. 1oceny na okres): 

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; 

umiejętność pracy w grupie –współpraca i wzajemna pomoc; 

prezentacja dokonań; 

kreatywność. 

Na okres uczeń powinien mieć minimum 3 oceny. 

 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny dostatecznej i niższej. Ocenę można poprawić jednorazowo i w 

terminie 2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu 

poprawienia oceny w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole. Uczeń może 

dokonać poprawy oceny nsposób określony przez nauczyciela. Przystąpienie do poprawy i 

uzyskana ocena zostanie odnotowana w dzienniku. 

 

Metoda wystawienia oceny śródrocznej i rocznej. Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne 

ustalają nauczyciele, a zatwierdza rada pedagogiczna. Oceny roczne są podawane w stopniach 

pełnych w skali od 1 do 6. W ocenach okresowych mogą być umieszczone również „plusy” 



 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZNIA NA ZAJĘCIACH 

-flet prosty, długopis, zatemperowany ołówek, gumka) 

 

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI - KLASA IV 

 

 
OCENA CELUJĄCA 

1.Wiadomości 

Uczeń wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami z zakresu muzyki: polskie tańce 

narodowe, krakowiak, oberek, polonez,budowa ronda, pierwiastki narodowe w muzyce Fryderyka Chopina 
Wiedza znacznie wykracza poza program nauczania 
2.Umiejętności 

   Uczeń proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania: pomysłowe instrumentalne występy   

lub zakończenia melodii, pomysłowe propozycje ćwiczeń rytmicznych, bierze udział w konkursach 

muzycznych i akademiach szkolnych 

 

OCENA BARDZO DOBRA 
Wiadomości 

   Uczeń posiada podstawowe wiadomości na temat funkcji i gatunków muzyki 

2.Umiejętności 

Sprawnie i poprawnie manipuluje materiałem muzycznym, zaśpiewa w grupie poprawną dykcją, intonacją, 

rozumie zapis nutowy śpiewanych piosenek w stopniu elementarnym, określa elementy muzyczne 

śpiewanych piosenek: tempo, charakter melodii, rytm, rozpoznaje w słuchanej piosence rytm i charakter 

polskich tańców narodowych 
 

OCENA DOBRA 

1.Wiadomości 

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania 

2.Umiejętności 

poprawnie posługuje się materiałem muzycznym poprawnie opanował umiejętności gry na instrumentach 

perkusyjnych 
 

OCENA DOSTATECZNA 

1.Wiadomości 

Uczeń opanował wiadomości na poziomie minimum podstawowego 
2.Umiejętności 

Uczeń poprawnie posługuje się instrumentami z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki. 
Mało efektywnie wykorzystuje czas wykonywanej pracy 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

1.Wiadomości 

Uczeń ma braki w opanowaniu minimum programowego Muzyki 
2.Umiejętności 

Posługuje się prostymi instrumentami perkusyjnymi typu, grzechotka czy kastaniety. 
Wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne 

Musi być kierowany przez nauczyciela w śpiewaniu piosenek 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

1.Wiadomości 
Nie opanował wiadomości z zakresu Muzyki 
2.Umiejętności 

Jest niesamodzielny 

Nie potrafi organizować sobie pracy 
Nieumiejętnie używa instrumentów 



Nie potrafi wykonać ćwiczeń rytmicznych 

 
KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA V 

 

OCENA CELUJĄCA 

Wiadomości 

Uczeń wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami z zakresu muzyki: instrumenty 

strunowe,gatunki muzyczne, notacja muzyczna ,gra na dzwonkach chromatycznych i flecie prostym 

Wiedza znacznie wykracza poza program nauczania 
 

Umiejętności 

Uczeń proponuje rozwiązania znacznie wykraczające poza program nauczania:pomysłowe instrumentalne 

wstępy lub zakończenia melodii,pomysłowe propozycje ćwiczeń rytmicznych, bierze udział w konkursach 

muzycznych i akademiach 

 

OCENA  BARDZO DOBRA 

1.Wiadomości 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy muzycznej określonej programem nauczania w danym obszarze w tym 

m.in. rodzaje gatunków muzycznych 

2.Umiejętności 

Sprawnie i poprawnie manipuluje materiałem muzycznym ( zaśpiewa w grupie poprawną dykcja, 

intonacja,określa elementy muzyczne śpiewanych piosenek:tempo, rytm, dynamika :piano i forte 
 

OCENA DOBRA 

1.Wiadomości 

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania 

2.Wiadomości 

Uczeń  potrafi zagrać proste melodie na dzwonkach chromatycznych i ( lub) na flecie prostym 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Wiadomości 

 Uczeń opanował wiadomości na poziomie minimum programowego 

Umiejętności 

Uczeń poprawnie posługuje się instrumentami z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 
mało efektywnie wykorzystuje czas wykonywanej pracy 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Wiadomości 

Uczeń ma braki w opanowaniu minimum programowego Muzyki 

Umiejętności 

Posługuje się prostymi instrumentami muzycznymi np. grzechotka,tamburyn 

wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne 

musi być kierowany przez nauczyciela w śpiewaniu piosenki 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Wiadomości 

Nie opanował wiadomości z zakresu Muzyki 

Umiejętności 

Jest niesamodzielny 

Nie potrafi organizować sobie pracy 

Nie potrafi wykonać ćwiczeń rytmicznych 

Nieumiejętnie używa instrumentów 

 

 

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI – KLASA VI 

 

OCENA CELUJĄCA 



1.Wiadomości 

Uczeń wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami z zakresu muzyki:polskie 

tańce narodowe, krakowiak,oberek,polonez),budowa ronda,pierwiastki narodowe w muzyce 

Fryderyka Chopina, K.Szymanowskiego, St.Moniuszki. Różne typy zespołów instrumentalnych: 

orkiestra symfoniczna, orkiestra dęta, zespoły kameralne, jazzowe. Faktura polifoniczna i 

homofoniczna utworów. 

Wiedza znacznie wykracza poza program nauczania 

2.Umiejętności 

  Uczeń proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania: pomysłowe instrumentalne 

wstępy lub zakończenia melodii, pomysłowe propozycje ćwiczeń rytmicznych, bierze udział w 

konkursach muzycznych i akademiach szkolnych 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Wiadomości 

  Uczeń opanował pełny zakres wiedzy muzycznej określonej programem nauczania w danym 

obszarze,w tym pieśni i tańce ludowe narodów europejskich. Instrumenty dęte. 

2.Umiejętności 

Sprawnie i poprawnie manipuluje materiałem muzycznym , zaśpiewa w grupie poprawną 

dykcją,intonacją, rozumie zapis nutowy śpiewanych piosenek w stopniu elementarnym, określa 

elementy muzyczne śpiewanych piosenek: tempo, charakter melodii, rytm, rozpoznaje w słuchanej 

piosence rytm i charakter  tańców narodowych, europejskich, rozpoznaje instrumenty dęte 

 

OCENA DOBRA 

1.Wiadomości 

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania 

2.Umiejętności 

poprawnie posługuje się materiałem muzycznym 

 poprawnie opanował umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych 

 

OCENA DOSTATECZNA 

1.Wiadomości 

Uczeń opanował wiadomości na poziomie minimum podstawowego 

2.Umiejętności 

Uczeń poprawnie posługuje się instrumentami 

Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki 

Mało efektywnie wykorzystuje czas wykonywanej pracy 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

1.Wiadomości 

Uczeń ma braki w opanowaniu minimum programowego Muzyki 

2.Umiejętności 

Posługuje się prostymi instrumentami perkusyjnymi typu,grzechotka czy kastaniety 

Wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne 

Musi być kierowany przez nauczyciela w śpiewaniu piosenek 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

1.Wiadomości 

Nie opanował wiadomości z zakresu Muzyki 

2.Umiejętności 

Jest niesamodzielny 

Nie potrafi organizować sobie pracy 



Nieumiejętnie używa instrumentów 

Nie potrafi wykonać ćwiczeń rytmicznych 
 

 

 

 

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI - KLASA VII 

 

OCENA CELUJĄCA 

otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania 

bierze czynny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego 

zaangażowania Muzycznego 

zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji np. uczęszcza 

na dodatkowe zajęcia muzyczne 

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

potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na 

instrumencie wykorzystywanym w danym roku nauki lub innym. 

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 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

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 

umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania 

odrabia prace domowe 

 

 OCENA DOBRA 

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 

umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym 

na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany 

odrabia prace domowe 

jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

odrabia prace domowe 

 

  

 

 OCENA DOSTATECZNA 

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 



umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania 

odrabia prace domowe 

 

 

 OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

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 podczas lekcji 

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 podczas lekcji 

 

 OCENA NIEDOSTATECZNA 

otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie) 

nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela 

nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym 

ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki 

jest pasywny na lekcjach, nie uważa 

nie odrabia prac domowych 

nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen. 

utrudnia prowadzenia lekcji 

 

 Ocena niedostateczna nie będzie wynikać z braku możliwości czy braku 

uzdolnień ucznia a jedynie wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci ucznia do przedmiotu i do 

pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania. 

 

 

Nauczyciel muzyki : 

mgr Aleksandra Hyla 


