
 

Wymagania edukacyjne z muzyki 

dla klas  IV, V, VI, VII szkoły podstawowej 

 
 
 
1. Aktywnie uczestniczyć w lekcji. 
2. Posiadać wymagane pomoce i przybory. 
3. Posługiwać się zapisem nutowym w stopniu elementarnym. 
4. Zastosować w praktyce oznaczenia tempa, dynamiki, artykulacji. 
5. Znać hymn państwowy i przynajmniej kilka pieśni i piosenek. 
6. Śpiewać w kanonie. 
7. Grać na flecie prostym sopranowym wybrane melodie i tematy z literatury 

muzycznej. 
8. Znać obrzędy i obyczaje ludowe. 
9. Rozróżniać polskie tańce narodowe (oberek, kujawiak, polonez, mazur i 

krakowiak). 
10. Rozpoznawać instrumenty i zespoły. 
11. Muzykować w zespole. 
12. Rozpoznawać głosy. 
13. Znać formy AB, ABA, rondo, wariacje. 
14. Rozróżniać fakturę polifoniczną i homofoniczną. 
15. Mieć podstawowe wiadomości na temat twórczości F. Chopina (kl. IV), S. 

Moniuszki (kl. V), J.S. Bacha (kl. VI) oraz znaczenie ich muzyki. 
16. Znać podstawowe wiadomości na temat muzyki omawianych epok (kl. VI, 

VII). 
17. Rozróżniać utwory omawianych epok (kl. VI, VII). 
18. Wykazać się podstawowymi wiadomościami na temat gatunków muzyki. 
19. Wykazać się umiejętnością korzystania ze słowników, przewodników, książek 

o muzyce i innych źródeł.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kryteria ocen z muzyki 

dla klas IV , V, VI, VII szkoły podstawowej 

 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : 

− ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, 
− niechętnie podejmuje działania muzyczne, 
− osiągnął konieczny poziom wymagań edukacyjnych. 
 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : 

− w podstawowym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
− śpiewa w grupie łatwe pieśni jednogłosowe, 
− wykazał podstawowy poziom wymagań edukacyjnych.  
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 

− w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
− potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać pod względem muzycznym pieśni 

jednogłosowe, 
− jest aktywny na lekcjach, 
− osiągnął rozszerzający poziom wymagań edukacyjnych. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 

− w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
− potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem 

muzycznym pieśni jednogłosowe, 
− wykazuje się dużą aktywnością podczas lekcji, 
− jest zawsze przygotowany do lekcji, 
− osiągnął dopełniający poziom wymagań edukacyjnych. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : 

− w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, 
− posiada szczególne zdolności muzyczne, 
− bierze udział w występach muzycznych na terenie szkoły lub poza nią, 
− bierze udział w konkursach muzycznych 
− samodzielnie korzysta ze źródeł wiedzy o muzyce i kulturze, 
− samodzielnie przygotowuje wiadomości na wcześniej zadany temat, 
− sprostał wymaganiom wykraczającym poza treści programowe. 
 
 
 
 

 
 
 
 


