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1. Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem pojęć i terminów muzycznych umożliwiającym 
samodzielną i zespołowa aktywność wykonawczą, rozumienie prostych tekstów i prowadzenie 
rozmów o muzyce oraz samodzielne poszukiwanie informacji o muzyce. 

 Tworzenie wypowiedzi. 
Uczeń tworzy wypowiedzi, świadomie wybiera ich formy i sposób realizacji, posługując się różnymi 
mediami (gra, śpiew, taniec, słowo mówione i pisane, nagranie, narzędzia internetowe). 

 Analiza i interpretacja tekstów kultury. 
Uczeń jest świadomym wykonawcą i odbiorcą muzyki oraz uczestnikiem kultury muzycznej. 
Interpretuje utwory zgodnie z tekstem, charakterem i funkcją muzyki; słucha muzyki, rozpoznaje i 
rozróżnia jej cechy, przedstawia i uzasadnia własny stosunek do słuchanego i wykonywanego 
repertuaru. 

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 
Uczeń: 

 odczytuje i stosuje podstawowe sposoby zapisu muzyki 

 określa i rozróżnia podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i 
instrumentalnej, wybrane rodzaje muzyki jazzowej, rozrywkowej i etnicznej; 

 rozróżnia i klasyfikuje na podstawie źródeł dźwięku instrumenty muzyczne oraz rodzaje zespołów 
wykonawczych; 

 stosuje podstawowe terminy dotyczące chronologii epok w historii muzyki i wskazuje 
kompozytorów reprezentatywnych dla kolejnych epok; 

 charakteryzuje wybrane tańce różnych narodów; 

 zna instytucje kultury muzycznej (miejsca wykonywania różnych rodzajów muzyki); 

 wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki i encyklopedia muzyczne, Internet). 
3. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń: 

 Gra i śpiewa (forma aktywności muzycznej powinna być dostosowana do możliwości i 
zainteresowania ucznia i realizowana przede wszystkim w zespole) ze słuchu (powtarza wzór lub 
powtarza i odtwarza wzór z pamięci) oraz z nut piosenki młodzieżowe i turystyczne, pieśni 
historyczne, patriotyczne, (w tym obowiązkowe np. hymn szkoły) ludowe oraz popularne melodie i 
tematy literatury muzycznej, akompaniamenty do piosenek, kanony i proste melodie 
dwugłosowe; dba o higienę głosu; 

 tańczy – wykonuje podstawowe kroki i figury taneczne wybranych tańców; 

 tworzy wokalne i instrumentalne wypowiedzi dźwiękowe o różnych funkcjach (np. 
akompaniament instrumentalny do piosenek, ilustracje muzyczne do treści literackich i 
plastycznych, własne melodie), improwizuje (np. melodie do podanego tekstu – samodzielnie lub 
pod kierunkiem nauczyciela, solowo lub w zespole); 

 wypowiada się o muzyce – opisuje typowe cechy epok w dziejach muzyki i cechy słuchanych 
utworów, charakteryzuje estetyk´ utworu i jego wykonanie. 

 
4. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Uczeń: 

 Świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje cechy utworu muzycznego (rodzaje faktury muzycznej: 
jednogłosowa i wielogłosowa, wybrane formy muzyki wokalnej i instrumentalnej); 

 określa różnorodne funkcje muzyki użytkowej i artystycznej; 

 rozpoznaje w utworach rytmy polskich tańców narodowych oraz popularnych tańców 
towarzyskich; 



 rozpoznaje aparat wykonawczy muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno- -instrumentalnej 
(orkiestra, zespół kameralny, solista, chór, rodzaje głosów żeńskich i męskich oraz instrumenty 
orkiestrowe); 

 ocenia i wartościuje muzykę oraz jej wykonanie, uzasadniając swoje poglądy, dostrzega wartość 
muzyki ludowej; wartościuje różne kierunki muzyki jazzowej i rozrywkowo-młodzieżowej; 

 porządkuje chronologicznie epoki muzyczne, podporządkowując im reprezentatywnych dla nich 
kompozytorów oraz utwory muzyczne wysłuchane i omówione na lekcjach; 

 wybiera sposób wykonania utworu (ruchem, wokalnie lub na instrumencie) i jego interpretacji. 
 

5. Metody oceniania osiągnięć uczniów 
a) Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia następujące kryteria: 

 wiedzę teoretyczną i historyczną 

 zaangażowanie ucznia, jego postawa i aktywność 

 umiejętność pracy w grupie 

 umiejętności praktyczne (śpiew, gra na instrumencie, tworzenie prostych 
akompaniamentów rytmicznych, melodycznych). 

b) Oceny wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych są pochodną odpowiedzi ustnych, 
pisemnych sprawdzianów kontrolnych, prac domowych oraz działań muzycznych rozumianych 
jako różne formy muzykowania. 

c) Zaangażowanie ucznia, jego postawa, aktywność i umiejętność pracy w grupie nauczyciel 
ocenia na podstawie: 

 stopnia zainteresowania przedmiotem, 

 wykazywanej chęci do różnych form śpiewu i gry na instrumentach, aktywnego 
udziału w lekcji 

 gotowość do pomagania kolegom (dotyczy to zwłaszcza uczniów bardziej 
uzdolnionych muzycznie), 

 współpracy z nauczycielem w realizacji lekcji, 

 prezentacji własnych propozycji repertuarowych 

 zaangażowania w organizowanie koncertów szkolnych. 
d) Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o osiągnięciach uczniów: 

 ustnie 

 wpisując oceny i uwagi do dziennika 

 przy okazji koncertów klasowych lub innych wydarzeń artystycznych z udziałem 
muzyki, organizowanych przez uczniów z różnych okazji (np. dla rodziców) na terenie 
szkoły lub poza szkołą. 

 
6. Ocenianie: 

Oceny bieżące wyrażone stopniami szkolnymi, o których mowa w ust. 8 będą wpisywane do dziennika 
internetowego używając oznaczenia cyfrowego. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy 
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 
się uczyć. 
Nauczyciel będzie uzasadniał ocenę i udzielał wskazówek ustnie przy wpisywaniu do dziennika oceny z 
poszczególnych form sprawdzania wiedzy ujętych w § 64 Pkt. 4. 
 

 

OCENA CELUJĄCA 

Na ocenę celującą uczeń musi: 

 umieć zaśpiewać a’capella z pamięci poprawnie wszystkie pieśni i piosenki poznane w ciągu roku 
szkolnego (w tym obowiązkowe) 

 brać czynny udział w wybranej formie artystycznej w szkole  



 opanować pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 
nauczania; 

 opanować wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobry 
ponadto: 

 zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; 

 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty; 

 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe. 

OCENA BARDZO DOBRA 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 

 umieć zaśpiewać z pamięci poprawnie kilka pieśni poznanych w ciągu roku szkolnego (w tym 
obowiązkowe) 

 umieć posługiwać się zapisem muzycznym przy grze na instrumentach z uwzględnieniem nazw 
literowych dźwięków, 

 twórczo przekształcać i rozwijać tematy rytmiczne i melodyczne,  

 tworzyć akompaniament rytmiczny do melodii, 

 posiadać umiejętność rozpoznawania (słuchanych w ciągu roku szkolnego) utworów z literatury 
muzycznej oraz określać ich cechy charakterystyczne, 

 

OCENA DOBRA  

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

 poprawnie zaśpiewać pieśni obowiązkowe i dowolnie wybrane piosenki, 

 samodzielnie tworzyć i wykonać prosty akompaniament perkusyjny, 

 posiadać umiejętności i wiadomości w zakresie pozwalającym na rozumienie i określenie najbardziej 
charakterystycznych cech słuchanego utworu, 

 rozpoznać brzmienie większości poznanych instrumentów, 

 poprawnie rytmizować tekst literacki, 

 prezentować ze śpiewaniem taktowanie rękami w metrum 2/4, 3/4, 4/4, 

 podczas słuchania rozpoznać polską muzykę narodową, 

 rozumieć znaczenie większości terminów muzycznych z programu nauczania w danej klasie. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń wówczas, gdy bierze udział w procesie lekcyjnym na miarę swoich 
możliwości oraz uczestniczy w wybranych formach działalności muzycznej, ponadto opanował określone 
umiejętności i wiadomości podstawowe, a mianowicie:  

 umie zaśpiewać piosenki o średnim stopniu trudności, 

 zna nazwy solmizacyjne dźwięków, 



 próbuje dobrać do piosenki najprostszy akompaniament perkusyjny, 

 rozpoznaje brzmienie kilku poznanych instrumentów 

 zna wartości rytmiczne nut i pauz, 

 uzupełnia podane takty 2/4, 3/4, 4/4 poznanymi wartościami rytmicznymi i pauzami 

 rozpoznaje podstawowe elementy muzyki, 

 wyjaśnia pojęcia dur, mol, trójdźwięk, refren, 

 wyklaskuje poznane rytmy, 

 wyjaśnia pojęcia: zespół, solista, chór, orkiestra, 

 rozpoznaje muzykę, solową, duet, orkiestrę symfoniczną, chór, solistę z orkiestrą, 

 prezentuje taktowanie ręką w metrum 2/4, 3/4, 4/4 
 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował tylko ustalone umiejętności i wiadomości konieczne lub 
ewentualnie w ograniczonym zakresie podstawowe. Wykazuje pozytywny stosunek do przedmiotu i potrafi 
wykonać z pomocą nauczyciela najprostsze zadania: 

 podejmuje próby śpiewania lub recytuje tekst piosenki,  

 gra na flecie lub dzwonkach pojedyncze dźwięki, 

 próbuje powtarzać najprostsze ćwiczenia rytmiczne, 

 odróżnia muzykę solową od zespołowej, 

 wymienia niektóre terminy muzyczne. 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował w stopniu minimalnym umiejętności i wiadomości 
z przedmiotu „muzyka” wymaganych w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz gdy uczeń wykazuje się nieodpowiednim stosunkiem do 
przedmiotu. 
 

 
W uzasadnionych przypadkach (np.: choroba, orzeczenie przychodni lekarskiej lub poradni 

psychologicznej) nauczyciel zindywidualizuje kryteria wymagań i oceniania. 
 
Po dłuższej nieobecności ucznia w szkole (choroba, pobyt w szpitalu, wyjazd itp.) jest on zobowiązany do 
uzupełnienia materiału przerobionego podczas jego nieobecności i wspólnie z nauczycielem ustala warunki i 
termin sprawdzenia wiadomości z tego zakresu. 
 

Uczeń ma prawo: 
 
Uczeń ma prawo zgłosić nie przygotowanie do lekcji tylko jeden raz w ciągu okresu szkolnego (kolejne 
zgłoszenia z nie przygotowania do lekcji kończą się ocenami niedostatecznymi). 
Powiadamia o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji, (jeżeli zgłosi to w trakcie lekcji nauczyciel nie 
przyjmuje zgłoszonego nie przygotowania) 
Nie przygotowanie do lekcji dotyczy nieopanowania: 

 Piosenki, pieśni. 

 Gry na instrumencie 

 Tematu z podręcznika 

 Nut oraz innego zadanego wcześniej przez nauczyciela zadania, materiału a także braku: instrumentu, 
podręcznika i zeszytu. 

 



Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów, testów (z wyłączeniem kartkówek), z których otrzymał ocenę 
niedostateczną. 
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