
KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU MUZYKA W KLASACH IV-VII 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi bezbłędnie zaśpiewać z pamięci, z interpretacją wskazaną w zapisie nutowym 
wymagane pieśni jednogłosowe z zachowaniem poprawnej emisji, dykcji i postawy śpiewaczej 

 potrafi w zespole kameralnym bezbłędnie zaśpiewać kanony dwu lub trzygłosowe poznane 
podczas lekcji z zachowaniem poprawnej emisji, dykcji i postawy śpiewaczej 

 opanował umiejętność bezbłędnej gry na flecie wymaganych melodii we wcześniejszym 
terminie, niż zostały one omówione i nauczone podczas lekcji lub gra nauczone melodie z 
pamięci 

 opanował umiejętność bezbłędnej gry na flecie lub innym instrumencie kilku (maksymalna ilość 
do pięciu) utworów przygotowanych samodzielnie (wymaganie niekonieczne) 

 bezbłędnie odczytuje zapis nutowy oraz realizuje wskazany schemat rytmiczny  

 opanował w pełni wiedzę i wiadomości w zakresie obowiązującym w danym semestrze 

 otrzymuje maksymalną punktację na sprawdzianach i kartkówkach 

 rozpoznaje wszystkie utwory muzyki poważnej analizowane i słuchane podczas zajęć  

 posiada dobry słuch i poczucie rytmu 

 wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem  

 jest stale aktywny podczas zajęć 

 jest zawsze przygotowany do zajęć 

 prowadzi systematyczne notatki w zeszycie ćwiczeń 

 wykazał się bogatą działalnością twórczą opartą na własnych pomysłach 

 często wykorzystuje swoje zdolności artystyczne podczas występów na szkolnych 
uroczystościach, imprezach środowiskowych, konkursach lub (i) uczestniczy w zajęciach kółka 
muzycznego 

 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi bezbłędnie zaśpiewać z pamięci wymagane pieśni jednogłosowe z zachowaniem 
poprawnej emisji, dykcji i postawy śpiewaczej 

 opanował umiejętność bezbłędnej gry na flecie wymaganych melodii  

 bezbłędnie odczytuje zapis nutowy oraz realizuje wskazany schemat rytmiczny  

 opanował w pełni wiedzę i wiadomości z przedmiotu określone materiałem obowiązującym w 
danym semestrze 

 rozpoznaje wszystkie utwory muzyki poważnej analizowane i słuchane podczas zajęć  

 wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem  

 jest stale aktywny podczas zajęć 

 jest zawsze przygotowany do zajęć 

 prowadzi systematyczne notatki w zeszycie ćwiczeń 

 sprawdziany i kartkówki pisze na ocenę bardzo dobrą 
 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi zaśpiewać z pamięci wymagane pieśni jednogłosowe z drobnymi uchybieniami w 
zakresie linii melodycznej, rytmu, znajomości słów, poprawnej emisji, dykcji i postawy 
śpiewaczej 

 opanował umiejętność gry na flecie wymaganych melodii z nielicznymi błędami rytmicznymi, 
pomyłkami dźwiękowymi 

 odczytuje zapis nutowy oraz realizuje wskazany schemat rytmiczny z nielicznymi pomyłkami  

 opanował prawie całą wiedzę i wiadomości z przedmiotu określone materiałem obowiązującym 
w danym semestrze  

 rozpoznaje większość utworów muzyki poważnej analizowanych i słuchanych podczas zajęć  

 wykazuje  średnie zainteresowanie przedmiotem  

 jest czasami aktywny podczas zajęć 

 jest prawie zawsze przygotowany do zajęć 

 prowadzi w miarę systematyczne notatki w zeszycie ćwiczeń 

 sprawdziany i kartkówki pisze na ocenę bardzo dobrą 
 



Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi zaśpiewać w grupie z pamięci wymagane pieśni jednogłosowe  z uchybieniami w 
zakresie linii melodycznej, rytmu, znajomości słów, poprawnej emisji, dykcji i postawy 
śpiewaczej 

 opanował umiejętność gry zespołowej na flecie wymaganych melodii z błędami rytmicznymi, 
pomyłkami dźwiękowymi, potrafi wykonać tylko część utworu lub gra przy pomocy nauczyciela 

 słabo odczytuje zapis nutowy oraz niedbale i z pomyłkami realizuje wskazany schemat 
rytmiczny  

 opanował podstawową wiedzę i wiadomości z przedmiotu określone materiałem 
obowiązującym w danym semestrze  

 rozpoznaje niektóre utwory muzyki poważnej analizowane i słuchane podczas zajęć  

 wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem  

 jest rzadko aktywny podczas zajęć 

 był kilka razy nieprzygotowany do zajęć 

 prowadzi mało systematyczne notatki w zeszycie ćwiczeń 

 sprawdziany i kartkówki pisze na ocenę dostateczną 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

 potrafi zaśpiewać w grupie wymagane pieśni jednogłosowe z licznymi błędami w zakresie linii 
melodycznej, rytmu, znajomości słów, poprawnej emisji, dykcji i postawy śpiewaczej 

 opanował umiejętność gry zespołowej na flecie wymaganych melodii z licznymi błędami 
rytmicznymi, pomyłkami dźwiękowymi (potrafi wykonać tylko krótki fragment utworu) 

 bardzo słabo odczytuje zapis nutowy oraz niedbale i z licznymi pomyłkami realizuje wskazany 
schemat rytmiczny  

 opanował w minimalnym stopniu wiedzę i wiadomości z przedmiotu określone materiałem 
obowiązującym w danym semestrze 

 rozpoznaje tylko kilka utworów muzyki poważnej analizowanych i słuchanych podczas zajęć  

 wykazuje bardzo małe zainteresowanie przedmiotem  

 prawie nigdy nie jest aktywny podczas zajęć 

 był często nieprzygotowany do zajęć 

 nie prowadzi systematycznych notatek w zeszycie ćwiczeń 

 sprawdziany i kartkówki pisze na ocenę dopuszczającą 
 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie potrafi zaśpiewać wymaganych pieśni i nie podejmuje próby zaśpiewania żadnej piosenki, 
pomimo zachęty i pomocy ze strony nauczyciela 

 nie opanował umiejętności gry na flecie wymaganych melodii – nie potrafi zagrać nawet 
podstawowych dźwięków na flecie albo nie nosi lub nie posiada instrumentu 

 nie potrafi odczytać żadnego zapisu nutowego oraz wykonać żadnego schematu rytmicznego 

 nie opanował podstawowej wiedzy i wiadomości z przedmiotu określonych materiałem 
obowiązującym w danym semestrze  

 nie rozpoznaje żadnych utworów muzyki poważnej analizowanych i słuchanych podczas zajęć  

 nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem  

 prawie zawsze jest nieaktywny podczas zajęć 

 był bardzo często nieprzygotowany do zajęć 

 wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu 

 nie posiada zeszytu ćwiczeń lub nie prowadzi systematycznych notatek podczas lekcji 

 pomimo stałych próśb i rożnych form zachęty ze strony nauczyciela nie wykazał żadnej chęci 
poprawy ocen i jakiejkolwiek współpracy 

 sprawdziany i kartkówki pisze na ocenę niedostateczną 
 

 




