
ZASADY OCENIANIA – MUZYKA 
 

STANDARDY WYMAGAŃ 

1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej 

uczestniczyć.  

2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce. 

3.Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną, o 

ile była zadana, pracę domową.  

4.W razie nieobecności na lekcji, uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia 

zaległości.  

5.W przypadku dłuższej absencji uczeń ma obowiązek nadrobienia 

zaległości w ciągu dwóch tygodni.  

 

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIÓW. 

1. Krótkie odpowiedzi ustne.  

2. Kartkówka. 

3. Praca domowa. 

4. Aktywność na zajęciach.  

5. Udział w konkursach lub występach. 

6. Inne: zeszyt przedmiotowy, śpiew w grupie, gra na instrumencie.  

 

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI 

Na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać:  

- aktywność ucznia na lekcjach  

- postawa wobec stawianych zadań 

- wysiłek wkładany w wykonywanie zadań 

OCENA CELUJĄCA  

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania w obrębie 

tego przedmiotu  

- bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach 

artystycznych lub w zajęciach pozalekcyjnych 

- podejmuje działalność kulturalną i prezentuje wysoki poziom artystyczny  

- posiada szerokie wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce oraz 

umiejętności twórcze z zakresu tworzenia i ekspresji muzycznej  

 

OCENA BARDZO DOBRA  

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony 

programem nauczania.  



Ekspresja muzyczna: 

- potrafi wykonać z pamięci pieśni obowiązkowe i piosenki w sposób 

poprawny intonacyjnie, z odpowiednią postawą śpiewaczą  

- samodzielnie tworzy wariacje rytmiczne lub melodyczne  

- improwizuje rytm i melodię do podanych tekstów  

- potrafi wyklaskać podany rytm 

- wykazuje umiejętność śpiewania w grupie 

- samodzielnie i w grupie gra proste melodie na instrumentach 

perkusyjnych i melodycznych  

- potrafi zagrać gamę i triadę harmoniczną w omawianej tonacji 

- bierze aktywny udział w lekcji  

Percepcja muzyki:  

- poprawnie rozpoznaje brzmienie instrumentów 

- potrafi wypowiedzieć się na temat nastroju oraz charakteru słuchanych 

utworów 

- wskazuje na powtórzenia, podobieństwa i różnice w słuchanym utworze  

- rozpoznaje różne rodzaje muzyki w tym muzykę taneczną, ludową, 

poważną, rozrywkową, jazzową  

- potrafi określić brzmienie słuchanych głosów oraz nazwać je  

- rozpoznaje rodzaj zespołu wykonującego utwór  

- na podstawie słuchanych utworów interpretuje zawarte w nich treści  

- poprawnie odróżnia brzmienie tonacji dur od moll  

- w słuchanych utworach wskazuje na elementy muzyki i określa je  

- rozpoznaje utwory z wysłuchanej literatury muzycznej  

Wiedza o muzyce  

- wyjaśnia znaczenie omawianych pojęć i symboli muzycznych zapisu 

nutowego oraz skrótów i znaków w notacji muzycznej  

- poprawnie zapisuje i odczytuje zapis muzyczny  

- potrafi wyjaśnić rolę znaków muzycznych 

- wypełnia i grupuje wartości rytmiczne 

- zna omawiane instrumenty i potrafi je nazwać  

- wymienia typy omawianych zespołów 

- wie, kim był omawiany muzyk 

- potrafi powiedzieć kilka zdań na temat omawianego muzyka  

- wskazuje różnicę między omawianymi gatunkami muzyki  

- potrafi wymienić elementy muzyki oraz scharakteryzować każdy z nich  

OCENA DOBRA  

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania.  

Ekspresja muzyczna  



- potrafi zaśpiewać z pamięci pieśni z właściwą postawą śpiewaczą  

- samodzielnie tworzy wariacje rytmiczne lub melodyczne  

- podaje propozycje wykonawcze do ilustracji muzycznych wiersza, 

zjawisk przyrodniczych  

- wykonuje prosty akompaniament 

- odtwarza proponowany rytm  

- potrafi śpiewać piosenki w grupie 

- potrafi zagrać gamę i triadę harmoniczną w omawianej tonacji 

Percepcja muzyki  

- umie rozpoznać budowę omawianego utworu 

- rozpoznaje brzmienie omawianych instrumentów i nazywa je  

- określa nastrój i charakter słuchanego utworu  

- wskazuje na podobieństwa i różnice w utworach  

- określa brzmienie głosów wokalnych i nazywa je  

- rozpoznaje rodzaj zespołu  

- potrafi rozpoznać różne rodzaje muzyki i nazwać je  

- rozpoznaje muzykę omawianego kompozytora  

- w słuchanych utworach wskazuje na niektóre elementy muzyki 

- rozpoznaje niektóre utwory z wysłuchanej literatury muzycznej  

Wiedza o muzyce  

- wyjaśnia znaczenie poznanych pojęć i symboli muzycznych zapisu 

nutowego oraz skrótów i znaków w notacji muzycznej  

- zna nazwy poznanych dźwięków  

- potrafi wymienić poznane znaki muzyczne i wie jaką pełnią rolę  

- grupuje wartości rytmiczne  

- potrafi wymienić poznane instrumenty i opowiedzieć o nich  

- wymienia rodzaje głosów i typy zespołów wokalnych  

- wie kim był omawiany muzyk i czym się zajmował  

- zna elementy muzyki i charakteryzuje je  

OCENA DOSTATECZNA  

Uczeń opanował podstawę programową, lecz czasami wykonuje pewne 

zadania z pomocą nauczyciela.  

Ekspresja muzyczna  

- potrafi wykonać z pamięci pieśni z właściwą postawą śpiewaczą  

- przy pomocy nauczyciela tworzy wariacje rytmiczne i melodyczne  

- potrafi zaśpiewać w grupie  

- wykonuje prosty akompaniament do piosenek  

- wyklaskuje proponowany rytm  

- śpiewa piosenki w grupie 



- potrafi przy pomocy nauczyciela zagrać omawianą gamę i jej triadę 

harmoniczną 

Percepcja muzyki  

- z pomocą nauczyciela rozpozna budowę omawianego utworu 

- potrafi rozpoznać omawiane instrumenty i wymienić niektóre z nich  

- próbuje określić nastrój i charakter piosenki lub utworu  

- poprawnie zapisuje i odczytuje omawiany zapis muzyczny  

- wymienia omawiane instrumenty oraz zna ich budowę i sposób 

wydobycia dźwięku  

- wymienia omawianych kompozytorów  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o 

niewielkim stopniu trudności:  

- potrafi wykonać z pamięci niektóre pieśni  

- z pomocą nauczyciela wykona prosty akompaniament do piosenki  

- potrafi wymienić tańce narodowe  

- podaje nazwy kilku omawianych instrumentów  

- zna podstawowe wartości rytmiczne i nazwy dźwięków na pięciolinii  

- wymienia niektóre głosy wokalne  

OCENA NIEDOSTATECZNA  

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem 

nauczania:  

- nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć ani przy 

pomocy nut  

- nie zna nazw dźwięków i ich położenia na pięciolinii oraz wartości 

rytmicznych  

- nie bierze udziału w lekcji  

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu  
 


