
Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka 
„Lekcja muzyki” wydawnictwo Nowa Era  

       Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz 
program nauczania muzyki 

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

 
 
 

 Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie, na zajęciach muzyki bierze się przede 
wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia. 

 

1. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej 
uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. 
2. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
3. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej  
ze sprawdzianu, gry na instrumencie, śpiewu, innej aktywności na najbliższej lekcji. 
4. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej 
lub występy artystyczne. 
5. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 3 razy w ciągu jednego 
semestru. 
6. Uczniowie mają obowiązek posiadania zeszytu, podręcznika, wybranego 
instrumentu: flet, dzwonki chromatyczne. 

ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH MUZYKI 

 
 Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 
 
- wypowiedź ustna, umiejętność dyskusji, 
- ćwiczenia z zakresu realizowanego programu: śpiew solo i w grupie,  
- realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych, 
- gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych, wykonanie akompaniamentu 
rytmicznego, wykonanie w zespole odpowiedniej partii instrumentalnej, 
- realizacja form muzyczno-ruchowych, 
- umiejętność analitycznego słuchania muzyki w oparciu o poznane zasady, 
- wiedzę z zakresu kultury muzycznej, a także w powiązaniu z innymi działaniami 
muzycznymi, np. ze śpiewem i grą na instrumentach, 
- aktywność i zaangażowanie na lekcji, 
- sprawdzian, kartkówka jako forma wypowiedzi, 
- zadania domowe, 
- uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane  
z realizowanym programem nauczania  



- wykonywane w trakcie lekcji lub w domu (np. prezentacje, projekty, wykonanie 
pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów  
na określony temat), 
- udział w zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania 
muzycznego, 
-szczególne osiągnięcia na forum klasy i szkoły. 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który  
realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe 
• prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika  
oraz repertuaru dodatkowego, 
• prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika  
oraz z repertuaru dodatkowego, 
• samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór, 
• potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego, 
• jest bardzo aktywny muzycznie, także w środowisku pozaszkolnym – uczestniczy  
w dodatkowych zajęciach muzycznych, w środowisku lokalnym 
• wykazuje się wiedzą z teorii muzyki, 
• wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament 
perkusyjny do piosenki, 
• realizuje formy muzyczno-ruchowe. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który 
realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe: 
• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 
nauczania, 
• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 
przewidzianych w programie nauczania, 
• potrafi bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach 
perkusyjnych, 
• potrafi rytmizować teksty, 
• rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 
• zna i stosuje podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 
• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu nauczania. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 
realizuje wymagania podstawowe i w niepełnym zakresie ponadpodstawowe: 
• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe, 
• poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz 
akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie 
melodycznym, 
• wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 
niemelodycznych, 
• rytmizuje łatwe teksty, 
• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają, 



• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

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 używanym na lekcjach 
instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania, 
• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach 
perkusyjnych niemelodycznych, 
• zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne, 
• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który 
realizuje wymagania podstawowe w niepełnym zakresie: 
• niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 
przewidzianych w programie nauczania, 
• niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę  
i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 
• niechętnie podejmuje działania muzyczne, 
• myli terminy i pojęcia muzyczne, 
• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 
• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela. 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 
nie realizuje wymagań podstawowych: 
• mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu  
oraz nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań 
edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania danej klasy, 
• mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń 
wynikających z programu danej klasy, wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci  
do pracy, notorycznie nieprzygotowany do zajęć, 
• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 
 
Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę: 
 
• indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia, 
• wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji, 
• aktywność podczas zajęć, 
• samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń, 
• zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki. 
 
 
METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA: 
 
• śpiew, 
• grę (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach chromatycznych  
oraz na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych), 



 • wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych, 
• działania twórcze, 
• znajomość terminów i wiedzę muzyczną, 
• aktywność na lekcjach, 
• taniec, ruch przy muzyce, 
• słuchanie, 
• sprawdziany, kartkówki, 
• zadania domowe. 
 
 
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. 
 


