
 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka w klasach 4-7                                                                                               

„Lekcja muzyki” wyd. Nowa Era 
 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:                                                                                                    

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe    
• prawidłowo i samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego, 

• prawidłowo gra na wybranym instrumencie melodie z podręcznika i repertuaru dodatkowego, 

• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór, 

• potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,                                                                                                        

• osiąga znaczące wyniki w muzycznych konkursach pozaszkolnych,                                                                      

• aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły - akademiach i uroczystościach,                                                                                                                                                            

• reprezentuje szkołę w konkursach i uroczystościach środowiskowych,                                                                                                                                                   

• wykonuje różne zadania twórcze –tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki,                                            

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

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                                          

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe    
• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania, 

• prawidłowo gra na wybranym instrumencie większość melodii z podręcznika i repertuaru dodatkowego,  

• poprawnie posługuje się zapisem nutowym,  

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu dla danej klasy,                                                                                 

• zna i rozróżnia brzmienie instrumentów muzycznych, 

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu dla danej klasy,                                                                         

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                                                     

Realizuje wymagania podstawowe i w niepełnym zakresie ponadpodstawowe    
• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa piosenki przewidziane w programie nauczania, 

• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra na wybranym instrumencie kilka melodii z podręcznika, 

• z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się zapisem nutowym                                                                              

• wykonuje poprawnie ćwiczenia rytmiczne,                                                                                                                  

• z pomocą nauczyciela rozpoznaje instrumenty muzyczne,                                                                                                           

• rozpoznaje polskie tańce narodowe, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:                                                                                 

Realizuje wymagania podstawowe    
• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie 

nauczania, 

• niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na wybranym instrumencie niektóre melodie                           

z podręcznika, instrumentach 

• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne,                                                                                                                  

• rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów muzycznych,                                                                                                         

• z pomocą nauczyciela posługuje się zapisem nutowym, 

• zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne, 



 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:                                                                                    

Realizuje wymagania podstawowe w niepełnym zakresie   
• nie potrafi poprawnie i samodzielnie zaśpiewać najprostszych piosenek,                                                                                                                                                                         

• potrafi zaśpiewać piosenkę ale w grupie,  

• nie potrafi poprawnie zagrać na wybranym instrumencie gamy i najprostszej  melodii z podręcznika, 

• nie potrafi samodzielnie posługiwać się zapisem nutowym, 

• myli terminy i pojęcia muzyczne, 

• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 

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

• nie wykazuje aktywności na lekcjach,                                                                                                                            

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:                                                                                             

Nie realizuje wymagań podstawowych  
• mimo usilnych starań nauczyciela wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu, 

• ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wiadomości i przewidzianych dla danej klasy,                     

• nie opanował umiejętności muzycznych np. nie gra na żadnym instrumencie,                                                                                                  

• nie wykazuje aktywności na lekcjach,                                                                                                                           

• mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu 

danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego. 

 

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW, OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA:        
 

•śpiew,                                                                                                                                                                         

•gra na flecie oraz instrumentach perkusyjnych,                                                                                             

•wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,                                                                                       

•działania twórcze,                                                                                                                                            

•znajomość terminów i wiedza muzyczna,                                                                                                       

•aktywność na lekcjach,                                                                                                                                  

 

 

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z MUZYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB                                     

I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW                                                                              

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach                        

w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani                  

z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

 

 

 


