
Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka „Lekcja muzyki” wyd. 

Nowa Era wg nowej podstawy programowej 

Wymagania edukacyjne formułowane sa ̨w oparciu o podstawe ̨programowa ̨oraz Program 

nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” autorstwa Moniki Gromek i 

Grazẏny Kilbach (NOWA ERA). System oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i 

osobowosćiowego ucznia. 

 

Ocene ̨wzorową otrzymuje uczeń, który: Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 

• prawidłowo i całkowicie samodzielnie sṕiewa piosenki z podrec̨znika oraz repertuaru 

dodatkowego, 

• prawidłowo gra na rózṅych instrumentach melodycznych melodie z podrec̨znika oraz z 

repertuaru dodatkowego, 

• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór, 

• potrafi rozpoznac ́budowe ̨utworu muzycznego, 

• posiada wiedze ̨i umiejet̨nosći przekraczajac̨e poziom wymagań na ocene ̨bardzo dobra,̨ • bierze 

czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru, 

• osiag̨a znaczac̨e wyniki w muzycznych konkursach pozaszkolnych, np. festiwalach piosenki, 

konkursach wiedzowych, 

• jest bardzo aktywny muzycznie, takzė w sŕodowisku pozaszkolnym – uczestniczy w dodatkowych 

zajec̨iach szkolnego zespołu muzycznego, chórze, lokalnej orkiestrze oraz za udział w ich wystep̨ach, 

w środowisku lokalnym 

• wykonuje rózṅe zadania twórcze, np. układa melodie ̨do wiersza, akompaniament perkusyjny do 

piosenki. 

 

Ocene ̨bardzo dobra ̨otrzymuje uczeń, który: Realizuje wymagania podstawowe i 

ponadpodstawowe 

• prawidłowo i samodzielnie sṕiewa wiek̨szosć ́piosenek przewidzianych w programie nauczania 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych wiek̨szosć ́melodii 



przewidzianych w programie nauczania, 

• potrafi bezbłed̨nie wykonywac ́rytmy – gestodzẃiek̨ami i na instrumentach perkusyjnych, 

• potrafi rytmizowac ́teksty, 

• rozumie zapis nutowy i potrafi sie ̨nim posługiwac,́ 

• zna i stosuje podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu nauczania. 

 

Ocene ̨dobra ̨otrzymuje uczeń, który: Realizuje wymagania podstawowe i w niepełnym zakresie 

ponadpodstawowe 

• poprawnie i z niewielka ̨pomoca ̨nauczyciela sṕiewa piesńi i piosenki jednogłosowe, 

 • poprawnie i z niewielka ̨pomoca ̨nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do 

piosenek na uzẏwanym na lekcjach instrumencie melodycznym, 

• wykonuje proste rytmy – gestodzẃiek̨ami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, 

• rytmizuje łatwe teksty, 

 • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczaja,̨ 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

Ocene ̨dostateczna ̨otrzymuje uczeń, który: Realizuje wymagania podstawowe 

• niezbyt poprawnie i z duzȧ ̨pomoca ̨nauczyciela sṕiewa niektóre piosenki przewidziane w 

programie nauczania, 

• niezbyt poprawnie i z duzȧ ̨pomoca ̨nauczyciela gra na uzẏwanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania, 

• wykonuje najprostsze cẃiczenia rytmiczne – gestodzẃiek̨ami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, 

 • zna tylko niektóre terminy i pojec̨ia muzyczne, 

 • prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 

Ocene ̨dopuszczajac̨a ̨otrzymuje uczeń, który: Realizuje wymagania podstawowe w niepełnym 

zakresie 



 • niedbale, nie starajac̨ sie ̨poprawic ́błed̨ów, sṕiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych 

w programie nauczania 

 • niedbale, nie starajac̨ sie ̨poprawic ́błed̨ów, gra na instrumencie melodycznym game ̨i kilka 

najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 

• niechet̨nie podejmuje działania muzyczne, 

• myli terminy i pojec̨ia muzyczne, 

• dysponuje tylko fragmentaryczna ̨wiedza,̨ 

• najprostsze polecenia – cẃiczenia rytmiczne – wykonuje z pomoca ̨nauczyciela. 

 

Ocene ̨niedostateczna ̨otrzymuje uczeń, który: Nie realizuje wymagań podstawowych 

• mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz nie 

opanował 

wiadomosći i umiejet̨nosći w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych przewidzianych 

programem nauczania danej klasy, 

• mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonac ́najprostszych poleceń 

wynikajac̨ych z programu 

danej klasy, wykazuje ciag̨ły brak zaangazȯwania i chec̨i do pracy, notorycznie nieprzygotowany do 

zajec̨,́ 

• nie prowadzi równiez ̇zeszytu przedmiotowego. 

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwage:̨ 

• indywidualne mozl̇iwosći i własćiwosći psychofizyczne kazḋego ucznia; 

• wysiłek oraz zaangazȯwanie ucznia w prace ̨na lekcji; 

• aktywnosć ́podczas zajec̨;́ 

• samodzielnosć ́w wykonywaniu cẃiczeń; 

• zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki; 

 

 



METODY KONTROLI I OCENY OSIAG̨NIEC̨ ́UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU - MUZYKA. OCENY 

WYSTAWIANE SA ̨ZA: 

• sṕiew, 

• gra (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach, flazȯlecie oraz na 

instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych), 

• wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 

• działania twórcze, 

• znajomosć ́terminów i wiedza muzyczna, 

• aktywnosć ́na lekcjach, 

• opanowanie tekstu piosenki na pamięć 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejet̨nosći i postaw ucznia w 

zakresie przedmiotu. Wynika z ocen czas̨tkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze. 

Kryteria oceniania – co oceniamy 

1. Podczas wystawiania oceny za sṕiew pod uwage ̨brane sa:̨ poprawnosć ́muzyczna,̨ 

znajomosć ́tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny. 

2. Przy wystawianiu oceny za gre ̨na instrumencie uwzgled̨nia sie:̨ poprawnosć ́muzyczna,̨ 

płynnosć ́i technike ̨gry, ogólny wyraz artystyczny. 

3. Wystawiajac̨ ocene ̨za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połac̨zona ̨ze 

znajomosćia ̨podstawowych wiadomosći i terminów muzycznych, pod uwage ̨bierze sie:̨ 

• zaangazȯwanie i postawe ̨podczas słuchania, 

• rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, 

• rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, 

• podstawowa ̨wiedze ̨na temat poznanych kompozytorów, 

• wyrazȧnie muzyki sŕodkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, 

dramie). 

4. Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne (zaleca sie ̨



odpytywanie tylko ochotników) – nalezẏ wziac̨ ́pod uwage:̨ 

• rytmizacje ̨tekstów, 

• improwizacje:̨ rytmiczna,̨ melodyczna ̨(wokalna ̨i instrumentalna)̨ oraz ruchowa,̨ 

• umiejet̨nosć ́korzystania ze zdobytych wiadomosći i umiejet̨nosći przy wykonywaniu 

zadań 

twórczych, np. wymagajac̨ych korelacji działań muzyczno-plastycznych, 

• umiejet̨nosć ́przygotowywania ilustracji dzẃiek̨owej do opowiadania, komiksu, 

grafiki itp. 

(dobieranie efektów dzẃiek̨owych), 

• umiejet̨nosć ́tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych. 

 

5. Ocena aktywnosći na lekcji oraz za udział w muzycznych zajec̨iach pozalekcyjnych - za 

aktywna ̨postawe ̨na lekcji uczeń mozė otrzymac ́ocene ̨dobra ̨lub bardzo dobra.̨ Jesĺi 

dodatkowo wykazė sie ̨wiedza ̨lub umiejet̨nosćiami wykraczajac̨ymi poza ustalone 

wymagania, otrzymuje ocene ̨celujac̨a.̨ Za systematyczna ̨i bardzo dobra ̨prace ̨w szkolnym 

zespole muzycznym, chórze, lokalnej orkiestrze oraz za udział w ich wystep̨ach, w 

sŕodowisku lokalnym nalezẏ podwyzṡzyc ́uczniowi ocene ̨z muzyki o jeden stopień. 

6. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt cẃiczeń/karty pracy nalezẏ wziac̨ ́

pod uwage:̨ 

• estetyke ̨ogólna,̨ poprawnosć ́wykonania cẃiczeń, 

• systematycznosć,́ 

• uwaga - ocena za zeszyt, mozė, ale nie musi wpływac ́na końcowa ̨ocene ̨z muzyki. 

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z MUZYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOSĆI 

PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW 

Uczniowie posiadajac̨y opinie ̨poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnosćiach 

w uczeniu sie ̨oraz uczniowie posiadajac̨y orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego sa ̨

oceniani z uwzgled̨nieniem zaleceń poradni. 

 


