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Edukacja muzyczna adresowana jest do wszystkich uczestników procesu 

edukacyjnego niezależnie od poziomu zdolności i umiejętności muzycznych, postaw, 

zainteresowań czy przekonań. Muzyka stymuluje wielostronny, harmonijny i całościowy 

rozwój ucznia. Poprzez realizację wszystkich jej funkcji przyczynia się do kształtowania 

osobowości młodego człowieka otwartego na świat i wyzwania, które niesie współczesność. 

Zadaniem muzyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności 

uczniów. Nie do przecenienia jest również znaczenie emocjonalne muzyki, które niesie 

aktywne muzykowanie i jej percepcja. Emocjonalność stanowi istotny czynnik kształtujący 

rozwój ucznia i determinujący postrzeganie siebie, innych ludzi i świata.  

Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz 

Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” autorstwa 

Moniki Gromek i Grażyny Kilbach (NOWA ERA).  

*repertuar muzyczny będzie modyfikowany w trakcie roku szkolnego w zależności od 

możliwości, umiejętności i zainteresowań uczniów. 

 

1. Ogólne cele kształcenia: 

 Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. Uczeń indywidualnie i zespołowo 

muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-

taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i 

pozawerbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz 

umiejętności wartościowania wytworów kultury. 

 

 Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. Uczeń 

rozumie podstawowe pojęcia i terminy muzyczne niezbędne w praktyce 

wykonawczej, percepcji oraz prowadzeniu rozmów o muzyce, poszukiwaniu 

informacji i twórczym działaniu, dostrzegając przy tym wzajemne relacje między 

nimi. 

 

 Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. 

Uczeń interpretuje zjawiska związane z kulturą muzyczną, słucha muzyki, rozpoznaje, 

rozróżnia i omawia jej cechy, przedstawia własny stosunek. 

 

2. Uczeń na lekcji muzyki zobowiązany jest posiadać: 

 Podręcznik 

 Flet prosty 

 Zeszyt przedmiotowy 

 Zeszyt do nut 

 



 

3. Aktywność na lekcji: 

Na bieżąco ocenie podlega aktywność uczniów na lekcji. Za wykazanie się aktywnością 

pozytywną, uczeń otrzymuje wpis do dziennika w postaci plusów. Trzy plusy dają ocenę 

bardzo dobrą. Za aktywność negatywną (3 minusy) uczeń otrzymuje oceną niedostateczną. 

 

4. Przygotowanie do lekcji: 

Uczeń w trakcie semestru może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie do lekcji (brak fletu, brak 

zeszytu). W przypadku zgłoszenia trzeciego nieprzygotowania, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

5. Procedura wystawiania ocen cząstkowych: 

Śpiew: 

W trakcie semestru uczeń oceniany jest ze śpiewu solowego dwóch piosenek 

jednogłosowych. Piosenki te zostały wcześniej prześpiewane i utrwalone. O terminie 

odpytywania uczeń dowiaduje się z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Za śpiew w grupie uczeń może otrzymać ocenę dostateczną. Aby zdobyć wyższą ocenę, 

uczeń śpiewa solo wybraną piosenkę.  

W ocenie śpiewu brane są pod uwagę następujące czynniki: znajomość pamięciowa tekstu, 

intonacja, dykcja, poprawność melodyczna i rytmiczna, interpretacja własna piosenki.  

 

Gra na instrumencie – flet prosty, dzwonki chromatyczne lub keyboard: 

W trakcie semestru uczeń oceniany jest z gry solowej na flecie prostym lub innym 

instrumencie. Uczniowie poznali wcześniej zapisy nutowe, utwory zostały przećwiczone na 

poprzednich lekcjach.  

Uczeń dowiaduje się o terminie odpytywania utworu przynajmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

Za grę w grupie uczeń może otrzymać ocenę dostateczną. Jeżeli pragnie zdobyć wyższą 

ocenę, wówczas gra sam wybrany utwór.  

Przy ocenianiu nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę włożony wysiłek i wkład 

pracy, a oprócz tego: poprawność melodyczną i rytmiczną, płynność gry.  

 

Sprawdziany: 

Sprawdziany (krótkie testy) będą zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady 

przeliczania punktów na ocenę:  

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny;  

2) 30% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 74% - dostateczny;  

4) 75% - 87% - dobry;  

5) 88% - 97% - bardzo dobry;  

6) 98%- 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący.  

 

 



 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego: 

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu, który będzie sprawdzany minimum raz w 

semestrze. O zbiorze zeszytów uczniowie zostaną poinformowani przynajmniej tydzień 

wcześniej.  

Kryteria oceny: 

 Kompletność notatek, 

 Estetyka, 

 Systematyczność. 

 

*zeszyt do nut nie podlega ocenie, bowiem prowadzony jest wyłącznie w celu ćwiczeń i 

utrwalania wiadomości 

 

„Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia kryteriów 

wyznaczonych dla danej oceny. 

„Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, nie mających 

merytorycznego znaczenia uchybień. 

 

Każdą ocenę uczeń może poprawić tylko jeden raz, do 2 tygodni. 

Jeśli uczeń był nieobecny, jest zwolniony z oceny wiadomości i umiejętności nabytych 

podczas jego nieobecności, ale zobowiązuje się do uzupełnienia notatek oraz przyswojenia 

sobie wiadomości i umiejętności z okresu absencji (2 tyg.) 

 

Kryteria oceniania z muzyki: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem muzycznym 

piosenkę jedno i dwugłosowo; 

 Potrafi grać z nut melodię na szkolnym instrumencie poprawnie pod względem 

rytmicznym i melodycznym; 

 Potrafi tworzyć proste formy muzyczne; 

 Potrafi rozpoznać i określić style muzyczne; 

 Ma wiedzę z historii muzyki, wykraczającą poza program nauczania; 

 Rozpoznaje brzmienie instrumentów i rodzaje zespołów wykonawczych; 

 Osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach itp. 

 Jest zawsze przygotowany do lekcji; 

 Wykazuje dużą aktywność na lekcji. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym 

pieśni jednogłosowe; 

 Posługuje się zapisem nutowym w śpiewie i grze na instrumentach szkolnych; 

 Potrafi tworzyć proste akompaniamenty rytmiczne do poznanych piosenek; 



 Opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania; 

 Rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów i formy muzyczne; 

 Jest przygotowany do lekcji i wykazuje dużą aktywność w trakcie zajęć. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi bez pomocy nauczyciela poprawnie zaśpiewać pieśni jednogłosowe; 

 Potrafi zagrać na szkolnym instrumencie z nut kilka melodii lub akompaniamentów do 

piosenek; 

 Potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy melodyczno – rytmiczne; 

 Opanował podstawową wiedzę z historii muzyki; 

 Rozpoznaje niektóre brzmienia inst.. muzycznych oraz niektóre formy muzyczne; 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymując tonację i rytm; 

 Potrafi zagrać z grupą uczniów kilka prostych melodii;  

 Opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki; 

 Rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych kompozytorów; 

 Opanował częściowo wiadomości określone programem nauczania. 

 

 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 Potrafi, korzystając z pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka prostych piosenek; 

 Potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów melodycznych; 

 Opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii muzyki. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 Pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej 

aktywności na lekcjach muzyki; 

 Nie opanował żadnych umiejętności muzycznych; 

 Nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania. 
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