
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH  
I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA   
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHABÓWCE. 

                        I. Wymagania edukacyjne:   MUZYKA  KLASA 4 

OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE  

celująca Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo 
dobrą 
- śpiewa z pamięci wszystkie poznane piosenki 
- bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym, rytmicznym, dykcyjnym  
   i artykulacyjnym 
- gra na flecie z pamięci i bez błędów 
- bierze czynny udział w życiu szkoły: udział w akademiach , konkursach szkolnych  
   i pozaszkolnych – zdobywa miejsca punktowane, zajęciach pozalekcyjnych 
- potrafi wykonać instrumentalnie utwór lub melodię  przygotowaną  samodzielnie  
- pracuje twórczo i aktywnie na każdych zajęciach 

bardzo dobra WIADOMOŚCI 
- zna Polskie Tańce Narodowe i ich cechy, rozpoznaje typy zespołów wokalnych 
- zna wartości rytmiczne nut i pauz 
- zna zapis nutowy w obrębie gamy C-dur, potrafi czytać nuty 
UMIEJĘTNOŚCI 
- śpiewa dobrze pod względem intonacyjnym i rytmicznym 
- potrafi rytmizować teksty 
- bezbłędnie gra na flecie melodie pod względem rytmicznym i melodycznym 
- potrafi posługiwać się zapisem nutowym 
- wybrane pieśni śpiewa z pamięci  
- rozpoznaje brzmienia instrumentów 
- potrafi dobrać do melodii akompaniament 
- aktywnie bierze udział w zajęciach, 
- posiada umiejętność rozpoznawania utworów z literatury muzycznej słuchanych 
w ciągu roku  

dobra WIADOMOŚCI 
- zna podstawowe terminy muzyczne ( fraza, poprzednik, następnik) i wie co one 
oznaczają 
- zna nazwiska niektórych polskich kompozytorów 
UMIEJĘTNOŚCI 
-.śpiewa rytmicznie pieśni poznane w ciągu drugiego półrocza 
- rytmizuje łatwe teksty 
- potrafi dobrać do melodii prosty akompaniament 
- umie poprawnie zagrać prosty utwór na flecie lub dzwonkach 
- określa cechy charakterystyczne słuchanych utworów 
- rozpoznaje typy zespołów wokalnych 

dostateczna WIADOMOŚCI 
- zna niektóre terminy muzyczne 
- zna nazwy solmizacyjne dźwięków, wartości rytmiczne nut i pauz, nazwy Polskich 
Tańców narodowych, rozróżnia elementy muzyki – tempo, dynamiki 
UMIEJĘTNOŚCI 
- śpiewa piosenki ale ma kłopoty z intonacją 
- gra na flecie ale z błędami i nierytmicznie 
- wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne 



dopuszczająca WIADOMOŚCI 
- myli pojęcia i terminy muzyczne 
- jego wiedza jest fragmentaryczna 
- wymienia nazwy dźwięków gamy C- dur – solmizacyjne 
UMIEJĘTNOŚCI 
- zamiast śpiewania recytuje piosenki 
- gra pojedyncze dźwięki na flecie lub dzwonkach 
- niechętnie podejmuje działania muzyczne 

niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 
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OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE  

celująca Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo 
dobrą 
- uczestniczy w konkursach, przeglądach muzycznych 
- bierze czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole lub poza nią 
- wykazuje zainteresowania literaturą muzyczną wykraczającą poza program klasy V 
- bierze udział w pracach organizacyjnych – przygotowanie pomocy naukowych do 
lekcji 
- samodzielnie prezentuje utwór muzyczny na dowolnym instrumencie 
- gra na flecie z pamięci i bez błędów 
- śpiewa z pamięci wszystkie poznane piosenki w ciągu roku szkolnego 

bardzo dobra WIADOMOŚCI 
- charakteryzuje muzykę programową i filmową 
- rozróżnia  gamę molową i durową 
- opisuje wybrane instrumenty strunowe i klawiszowe 
- zna wszystkie pojęcia muzyczne poznane w ciągu całego roku szkolnego 
UMIEJĘTNOŚCI 
-umie zaśpiewać z pamięci poprawnie kilka poznanych pieśni 
- umie posługiwać się zapisem muzycznym przy grze na instrumentach z 
uwzględnieniem nazw literowych dźwięków 
- umie  zagrać zespole utwór instrumentalny oraz kilka akompaniamentów do 
piosenek 
- przekształca tematy rytmiczne i melodyczne 
- tworzy akompaniament rytmiczny do melodii 
- umie rozpoznać utwory z literatury muzycznej oraz formy AB, ABA i rondo,  
- rozpoznaje brzmienie instrumentów strunowych i klawiszowych, rodzaje orkiestr, 
tryb durowy, molowy 
- potrafi samodzielnie odczytać wybraną melodię uwzględnieniem znaków 
chromatycznych 

dobra WIADOMOŚCI 
- rozumie znaczenie większości terminów muzycznych trójdźwięk, akord, zespoły 
instrumentalne, synkopa 
- rozpoznaje różne rodzaje śpiewu: chorał gregoriański, negro spirituals, 
jednogłosowy, chóralny, zespołowy i potrafi je scharakteryzować 
UMIEJĘTNOŚCI 
- Poprawnie śpiewa wybrane piosenki, 
- poprawnie zagrać wybrany utwór na dowolnym instrumencie 
- samodzielnie tworzyć i wykonać prosty akompaniament perkusyjny 



- posiadać wiadomości pozwalające określić najbardziej charakterystyczne cechy 
słuchanego utworu 
- rozpoznaje brzmienie większości poznanych instrumentów 
- prezentuje śpiewanie z taktowaniem 
- poprawnie rytmizuje tekst literacki 

dostateczna WIADOMOŚCI 
- zna nazwy solmizacyjne dźwięków 
- zna wartości rytmiczne nut i pauz 
- zna pojęcia: refren, trójdźwięk, zespół, chór, solista, orkiestra 
UMIEJĘTNOŚCI 
- bierze czynny udział w procesie lekcyjnym 
- umie zaśpiewać piosenki o średnim stopniu trudności 
- potrafi zagrać na flecie lub dzwonkach proste melodie 
- uzupełnia takty wartościami rytmicznymi i pauzami, potrafi taktować 
- wyklaskuje poznane rytmy 
- rozpoznaje słuchem muzykę solową, duet, orkiestrę, chór 
- dobiera do piosenki prosty akompaniament perkusyjny 

dopuszczająca WIADOMOŚCI 
-wymienia niektóre terminy muzyczne 
- potrafi wymienić przedstawiciela polskiej muzyki filmowej i scenicznej 
UMIEJETNOŚCI 
-wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu 
- zadania wykonuje z pomocą nauczyciela 
- recytuje tekst piosenki 
- gra pojedyncze dźwięki na flecie lub dzwonkach 
- próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne 
- odróżnia muzykę solową od zespołowej 

niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 

 
         MUZYKA   KLASA 6 
 

OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE  

celująca Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- bierze czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole i poza nią 
- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
- wykazuje zainteresowanie literaturą muzyczną wykraczającą poza program klasy VI 
- wykonuje samodzielnie przygotowany utwór na dowolnie wybranym instrumencie 
(z wyłączeniem instrumentów perkusyjnych i dzwonków) 
- pomaga nauczycielowi w przygotowaniu pomocy naukowych ( np. plansze, gazetki 
szkolne) 
- śpiewa w trzygłosie: drugim lub trzecim głosem 
-wszystkie poznane w ciągu roku pieśni wykonuje z pamięci 

bardzo dobra WIADOMOŚCI 
- swobodnie rozmawiać o muzyce w kontekście rozwoju historycznego 
- zna budowę formy wariacji, polifonii i homofonii 
- zna życie i twórczość poznanych kompozytorów 
UMIEJĘTNOSCI 
-umie poprawnie zaśpiewać z pamięci kilka pieśni poznanych w ciągu roku szkolnego 
- umie posługiwać się zapisem muzycznym podczas gry na instrumentach z 
uwzględnieniem nazw literowych dźwięków 



- posiadać umiejętności twórczego rozwijania myśli muzycznych – fraza, zdania 
muzyczne 
- rozpoznaje utwory z literatury muzycznej spośród słuchanych w ciągu roku 
szkolnego,  
- rozpoznawać brzmienie instrumentów poznanych w poprzednich klasach oraz 
instrumentów dętych 

Dobra WIADOMOŚCI 
- rozumie większość terminów muzycznych z programu nauczania klasy VI 
- posiada wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie i określenie 
najbardziej charakterystycznych cech słuchanego utworu 
UMIEJĘTNOŚCI 
- umie poprawnie śpiewać w grupie pieśni ujęte programem nauczania 
- umie poprawnie zagrać dowolny utwór instrumentalny poznany na lekcji 
- rozpoznaje brzmienie większości poznanych instrumentów 

Dostateczna WIADOMOŚCI 
- zna wartości nut i pauz 
- zna podstawowe wiadomości na temat stylów w historii muzyki 
- potrafi wymienić poznanych kompozytorów  
- wyjaśnia pojęcia: wariacje, akord, triada, metrum złożone 
UMIEJĘTNOŚCI 
- umie zaśpiewać w grupie piosenki o średnim stopniu trudności 
- uzupełnia podane takty w metrum złożonym z uwzględnieniem poznanych 
wartości rytmicznych i pauz 
- z pomocą nauczyciela gra na flecie lub dzwonkach proste fragmenty melodii 
- rozpoznaje brzmienie kilku poznanych instrumentów 
- rozpoznaje muzykę solową, zespół kameralny, chór i orkiestrę 
- posiada niezbędną wiedzę o formach muzycznych potrzebną do słuchania muzyki 
 

dopuszczająca WIADOMOŚCI 
- wymienia niektóre terminy muzyczne 
UMIEJĘTNOŚCI 
- podejmuje próby śpiewania lub recytuje teks piosenki 
- gra na flecie pojedyncze dźwięki 
- próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne 
- odróżnia muzykę solową od zespołowej, chóralną od orkiestrowej, współczesną od 
dawnej 

niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 
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OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE - uczeń 

celująca - w pełni przyswoił wiadomości objęte programem, uzupełnione informacjami z 
innych źródeł 
- wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką  
- dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi uczniami 
- wykazuje wybitne zdolności twórcze podczas realizowania ćwiczeń praktycznych 
- bierze udział w konkursach muzycznych szkolnych i pozaszkolnych 
- rozszerza swoje zainteresowania muzyczne na dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych i prezentuje je na forum szkoły 
- jest systematyczny, obowiązkowy ,  
- samodzielnie opracowuje utwór i wykonuje go na wybranym instrumencie 



- śpiewa wybrany repertuar z pamięci 

bardzo dobra WIADOMOŚCI 
- pamięta nazwiska kompozytorów, dzieła i wydarzenia artystyczne, umiejętnie 
posługuje się terminologią muzyczną (romantyzm w Polsce, impresjonizm, Młoda 
Polska, muzyka współczesna) 
- potrafi przyporządkować właściwe informacje konkretnym kompozycjom  
- wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy, dzieli się zdobytymi informacjami z 
resztą klasy 
UMIEJĘTNOŚCI: 
- odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas realizowania zadanych 
ćwiczeń praktycznych z zakresu zasad muzyki- uczestniczy w działaniach grupowych 
i podejmuje właściwe rozwiązania 
- śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać własne opinie 
o muzyce  
- potrafi rozpoznać słuchane kompozycje poznane w drugim półroczu 
- śpiewa poprawnie pieśni w tym  kilka z pamięci 
 

dobra WIADOMOŚCI 
- potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości 
muzycznej(romantyzm w Polsce, impresjonizm, Młoda Polska, muzyka współczesna) 
- rozumie terminy muzyczne i potrafi używać ich do omawiania wybranych 
kompozycji  
UMIEJĘTNOŚCI 
- potrafi rozpoznać ze słuchu  utwory słuchane i omawiane w ciągu drugiego półrocza 
- śpiewa poprawnie poznane pieśni 
- potrafi prawidłowo wykonać poznaną melodię na wybranym instrumencie 
- poprawnie i starannie realizuje zadania muzyczne 
- uczestniczy w działaniach grupowych i dyskusjach za namową nauczyciela 
 

dostateczna WIADOMOŚCI 
- pamięta najważniejsze fakty dotyczące historii muzyki(romantyzm w Polsce, 
impresjonizm, Młoda Polska, muzyka współczesna) 
własnego regionu, epoki i stylu 
UMIEJĘTNOŚCI 
- śpiewa poznane pieśni z błędami intonacyjnymi i rytmicznymi 
- poprawnie posługuje się terminami muzycznymi, rozumie treść poleceń i ćwiczeń 
praktycznych 
- realizuje podane ćwiczenia praktyczne  
- wykazuje zaangażowanie w działaniach muzycznych  
- relacjonuje opinie innych na temat muzyki 
 

dopuszczająca WIADOMOŚCI 
-jest bierny  podczas dyskusji 
- pamięta tylko niektóre terminy charakteryzujące epokę , zjawisko lub style w 
muzyce 
UMIEJĘTNOŚCI 
- próbuje śpiewać lub recytuje poznane pieśni 
- nie uczestniczy w zajęciach zespołowych 
 

niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 



 

KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASACH  IV - VII 

Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV-VII) odbywa się w skali cyfrowej od 1-6 

Stopień             Oznaczenie cyfrowe 

Celujący                 6 

bardzo dobry       5 

dobry                   4 

dostateczny         3 

dopuszczający      2 

niedostateczny     1 

• W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie wraz z ocenami znaków „+” i „-” . 

• Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli aktualny stan wiedzy i umiejętności oraz postępy  
w uczeniu się. 

• Ocena okresowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych - powinna przede wszystkim uwzględniać 
rozwój ucznia. Wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy. 

ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA: 

• Ocenianie dydaktyczne - na podstawie wiadomości i umiejętności związanych z programem nauczania. 

• Ocenianie społeczno-wychowawcze - wynikające ze stałej obserwacji ucznia (dotyczy m.in. wkładu pracy 
ucznia, jego zdolności, motywacji uczenia się, stosunku do przedmiotu, aktywności na lekcjach). 

• Samoocena ucznia - dotyczy podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się, 
rozpoznawania słabych i mocnych stron. 

• Ocena dydaktyczna ma znaczenie podstawowe do wystawienia oceny okresowej i rocznej, a ocena 
społeczno-wychowawcza i samoocena służy wspieraniu ucznia, rozwijaniu jego potencjału i indywidualnych 
potrzeb. 

• Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

a) Odpowiedzi ustne. 

b) Prace pisemne – kartkówki, testy, sprawdziany, krzyżówki, rebusy. 

c) Samodzielna praca na lekcji. 

d) Praca w grupie. 

e) Prace artystyczne, np. plakat, rysunek, wykres. 

f) Gra na instrumencie, śpiew 

g) Ćwiczenia muzyczno - rytmiczne 

h) prezentacje multimedialne 

i) referaty 



W formach pisemnych, bez określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane są na oceny 
szkolne w następujący sposób: 

Liczba procentowa zdobytych punktów     Stopień szkolny 

               0-29%                       niedostateczny 

             30-49%                       dopuszczający 

            50-67%                        dostateczny 

            68-85%                         dobry 

            86-97%                        bardzo dobry 

           98-100%                       celujący 

III. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA. 

Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana w przypadku spełnienia poniższych wymogów: 

1. Posiada nie mniej niż 80% obecności podczas lekcji (wyjątek: długotrwała choroba potwierdzona opinią 
lekarską). 

2. Połowa ocen jest równa ocenie proponowanej przez ucznia lub wyższa. 

3. Przystąpił do wszystkich form sprawdzianów i prac pisemnych pisanych podczas lekcji. 

4. Skorzystał ze wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy oraz pomocy. 

5. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punktach 1-4 ocena może być 
podwyższona o jeden stopień. 

6. Niezależnie od trybu uzyskiwania wyższej oceny, jeśli nauczyciel uzna, że uczeń spełnił kryteria, może 
postawić ocenę wyższą niż przewidywana na podstawie obserwacji pracy ucznia i jego indywidualnych 
możliwości. 

Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana określa statut szkoły. 

 

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ. 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć uczniów. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace 
pisemne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel, ustalając ocenę, powinien ją uzasadnić. 

4. Rodzice (opiekunowie) informowani są o wynikach pracy ucznia przez nauczyciela na bieżąco poprzez e- 
dziennik, podczas tzw. wywiadówek śródokresowych, na spotkaniach indywidualnych /po wcześniejszym 
umówienie się z nauczycielem/. 

5. Przewidywane oceny roczne (okresowe) nauczyciel podaje do wiadomości ucznia i rodzica zgodnie  
z zapisami statutu szkoły. 

  

 

 


