
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MUZYKI 
W KLASACH 4-6

SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
 
OCENA CELUJACA

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na 
ocenę bardzo dobrą. Ponadto powinien się wyróżnić przynajmniej jedną z wymienionych poniżej 
aktywności:

• wykazywać poszerzone zainteresowania muzyką (np. uczestnictwo w koncertach „na żywo”
• uczy się gry na instrumentach w szkole muzycznej, ognisku muzycznym,lekcje prywatne 

itp.),
• uczestniczyć  w  szkolnym  zespole  wokalnym  lub  innych  zespołach  muzycznych 

działających  poza szkołą,
• brać udział w konkursach, festiwalach, przeglądach muzycznych.

OCENA BARDZO DOBRA
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który powinien:

• wykonać bezbłędnie intonacyjnie i na pamięć hymn państwowy i „pieśń szkolną”,
• wykonać bezbłędnie intonacyjnie pieśni i piosenki przeznaczone w programie nauczania  w 

danej klasie,
• posługiwać  się  zapisem  muzycznym  i  wykonać  bezbłędnie  utwory  na  flecie  prostym 

przeznaczone   dla danej klasy,
• rozpoznawać brzmienie,  poprawnie nazywać i opisać budowę instrumentów muzycznych 

omawianych w danej klasie.
• rozpoznać ze słuchania, wymienić cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych,
• wymienić  kompozytorów  i  opisać  i  cechy twórczości  (  omawianych  w poszczególnych 

klasach), 
• rozpoznawać ze słuchu rodzaje zespołów muzycznych i podać ich skład instrumentalny.

OCENA DOBRA
Na ocenę dobrą uczeń powinien:

• umieć poprawnie wykonać hymn państwowy i „pieśń szkolną”,
• umieć poprawnie wykonać wybrane pieśni i piosenki przeznaczone dla danej klasy,
• umieć  zagrać  poprawnie  na  flecie  wybrane  przez  siebie  utwory,  rozpoznawać  nazwy 

solmizacyjne dźwięków,
• rozpoznać brzmienie i nazywać poprawnie instrumenty poznane w danej klasie,
• rozpoznać ze słuchu polskie tańce narodowe,
• wymienić poznanych na lekcjach w danej klasie kompozytorów,
• wymienić rodzaje zespołów muzycznych poznanych w danej klasie.

OCENA DOSTATECZNA
Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje wówczas, gdy bierze udział w procesie lekcyjnym na 

miarę  swoich  możliwości.  Ponadto  opanował  określone  wiadomości  i  umiejętności  w  stopniu 
podstawowym, a mianowicie:
•umie zaśpiewać wymagane w danej klasie pieśni w stopniu zadowalającym,
•z pomocą nauczyciela próbuje grać na flecie proste fragmenty melodii,
•zna nazwy solmizacyjne dźwięków,
•umie wymienić nazwy polskich tańców narodowych,
•umie rozpoznać i nazwać wybrane instrumenty muzyczne,
•rozumie znaczenie twórczości F. Chopina,



•rozumie znaczenie wybranych terminów muzycznych.

OCENA DOPUSZCZAJACA
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował ustalone 

w danej klasie umiejętności i wiadomości .Wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu i potrafi z 
pomocą nauczyciela wykonać najprostsze zadania:

• podejmuje próby śpiewania lub recytuje piosenki,
• wymienia niektóre pojęcia i terminy muzyczne.

OCENA NIEDOSTATECZNA
Ocenę  niedostateczną  otrzymuje  uczeń  tylko  w  sytuacjach  wyjątkowych,  tzn.:  mimo 

usilnych starań nauczyciela uczeń ma negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada duże braki z  
zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności
przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet 
najprostszych poleceń wynikających z programu dla danej klasy.  Nie prowadzi również zeszytu 
przedmiotowego.


