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Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną z muzyki  

Klasa IV 
 

OCENA WYMAGANIA 

celujący Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i 

dodatkowo: 

- Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką 

- Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych 

w kraju i na świecie (konkursy, festiwale, premiery) 

- Potrafi uzasadnić swoje upodobania muzyczne  

- Gromadzi dodatkowe wiadomości związane z muzyką  

- Kolekcjonuje dzieła muzyczne  

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w zajęciach 

pozalekcyjnych działaniach muzycznych (należy do 

zespołu wokalnego, instrumentalnego) 

- Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i 

regionu  

- Jest laureatem konkursów muzycznych  

- Samodzielnie tworzy ilustracje ruchowe do piosenek  

- Otrzymuje bardzo dobre oceny z programu nauczania, 

w tym szczególnie z gry na flecie oraz śpiewu 

bardzo dobry Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym: 

- Dyskutuje na temat różnorodności gatunków muzyki  

- Swobodnie posługuje notacją muzyczną  

- Potrafi zastosować w działalności muzycznej poznane 

wartości rytmiczne  

- Posługuje się w praktyce poznaną terminologią 

muzyczną  

- Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji 

(biblioteki, Internetu, zbiorów własnych) w celu 

uzyskania określonych informacji 

- Chętnie bierze udział w różnorodnych działaniach 

muzycznych na terenie szkoły i w ramach środowiska 

lokalnego 

- Uczestniczy w koncertach i przedstawieniach 

muzycznych 

- Potrafi grać na flecie 

- Bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy  

 

dobry Otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i 

umiejętności w stopniu średnim a także: 

- Potrafi zaśpiewać proponowanie pod względem 

melodycznym pieśni jednogłosowe 

- Potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy 

rytmiczno-melodyczne 

- Opanował podstawową wiedzę z historii muzyki 

- Poprawnie dobiera oddech podczas śpiewania 

- Rozpoznaje instrumenty i formy muzyczne 

- Klasyfikuje źródła dźwięków w otaczającym świecie  

- Rozróżnia pojęcia cały ton, półton, interwał  

- Opisuje wybrane instrumenty i przyporządkowuje je 

do określonej grupy (instrumenty perkusyjne).  

- Przedstawia sylwetki poznanych na lekcji wybitnych 

kompozytorów muzyki polskiej i światowej 

- Wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw 

muzycznych  

- Potrafi grać na flecie 

- Starannie prowadzi zeszyt nutowy  

- Stara się być zawsze przygotowany do zajęć  
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dostateczny Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

w stopniu poprawnym, oraz: 

- Potrafi zaśpiewać kilka pieśni utrzymując tonację i 

rytm 

- Zna wartości rytmiczne nut 

- Opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki 

- Potrafi omówić pieśń przy pomocy podręcznika (autor 

tekstu muzyki, tempo…) 

- Rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów 

- Rozróżnia znaki stosowane w notacji muzycznej i 

określa ich funkcje  

- Prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii  

- Wymienia nazwiska wybranych kompozytorów 

muzyki polskiej i światowej  

- Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach 

muzycznych  

- Potrafi zagrać proste melodie na flecie  

- Prowadzi zeszyt przedmiotowy  

dopuszczający Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

na poziomie elementarnym, a także: 

- Potrafi korzystając z pomocy nauczyciela zaśpiewać 

kilka łatwych piosenek 

- Potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów 

melodycznych 

- Opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii 

muzyki 

- Nie bierze aktywnie udziału w lekcji 

- Potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji 

muzycznej  

- Wymienia nazwy dźwięków (solmizacyjne i literowe)  

- Wskazuje elementy utworu muzycznego poznane na 

lekcji (rytm, metrum i melodia) 

- Potrafi odtworzyć słowa hymnu polskiego  

- Wymienia grupy instrumentów (perkusyjnych)  

- Podejmuje próby gry prostych melodii na flecie  

- Posiada zeszyt przedmiotowy  

niedostateczny Otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie 

opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w 

programie nauczania oraz: 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień 

ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na 

lekcjach. 

 

 

Wymagania edukacyjne na ocenę końcoworoczną z muzyki  

Klasa IV 
 

OCENA WYMAGANIA 

celujący Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i 

dodatkowo: 

 

- Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką 

- Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych 

w kraju i na świecie (konkursy, festiwale, premiery) 

- Potrafi uzasadnić swoje upodobania muzyczne  

- Gromadzi dodatkowe wiadomości związane z muzyką  

- Kolekcjonuje dzieła muzyczne  
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- Wykorzystuje zdobytą wiedzę w zajęciach 

pozalekcyjnych działaniach muzycznych (należy do 

zespołu wokalnego, instrumentalnego) 

- Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i 

regionu  

- Jest laureatem konkursów muzycznych  

- Samodzielnie tworzy ilustracje ruchowe do piosenek  

- Otrzymuje bardzo dobre oceny z programu nauczania, 

w tym szczególnie z gry na flecie oraz śpiewu 

 

bardzo dobry Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i 

umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym: 

- Dyskutuje na temat różnorodności gatunków muzyki  

- Swobodnie posługuje notacją muzyczną  

- Odtwarza kształt linii melodycznej na podstawie 

zapisu nutowego  

- Analizuje utwory pod względem dynamiki, tempa i 

artykulacji  

- Potrafi zastosować w działalności muzycznej poznane 

wartości rytmiczne  

- Stosuje w praktyce znaki chromatyczne  

- Potrafi odtworzyć rytmy poznanych polskich tańców 

narodowych  

- Posługuje się w praktyce poznaną terminologią 

muzyczną  

- Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji 

(biblioteki, Internetu, zbiorów własnych) w celu 

uzyskania określonych informacji 

- Chętnie bierze udział w różnorodnych działaniach 

muzycznych na terenie szkoły i w ramach środowiska 

lokalnego 

- Uczestniczy w koncertach i przedstawieniach 

muzycznych 

- Bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy  

dobry Otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i 

umiejętności w stopniu średnim a także: 

- Potrafi zaśpiewać proponowanie pod względem 

melodycznym pieśni jednogłosowe 

- Potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy 

rytmiczno-melodyczne 

- Opanował podstawową wiedzę z historii muzyki 

- Poprawnie dobiera oddech podczas śpiewania 

- Rozpoznaje instrumenty i formy muzyczne 

- Klasyfikuje źródła dźwięków w otaczającym świecie  

- Rozróżnia poznane wartości rytmiczne  

- Potrafi zapisać symbole graficzne poznanych wartości 

rytmicznych 

- Wykonuje wybrane schematy taktowania  

- Rozróżnia kierunek i zmiany kształtu linii 

melodycznej  

- Rozpoznaje zmiany tempa i dynamiki w trakcie 

słuchania utworów  

- Rozróżnia pojęcia cały ton, półton, interwał  

- Opisuje wybrane instrumenty i przyporządkowuje je 

do określonej grupy (instrumenty perkusyjne).  

- Przedstawia sylwetki poznanych na lekcji wybitnych 

kompozytorów muzyki polskiej i światowej 

- Wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw 

muzycznych  

- Starannie prowadzi zeszyt nutowy  

- Stara się być zawsze przygotowany do zajęć  

dostateczny Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 
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w stopniu poprawnym, oraz: 

- Potrafi zaśpiewać kilka pieśni utrzymując tonację i 

rytm 

- Zna wartości rytmiczne nut 

- Opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki 

- Rozpoznaje niektóre motywy muzyczne w twórczości 

słynnych kompozytorów 

- Potrafi omówić pieśń przy pomocy podręcznika (autor 

tekstu muzyki, tempo…) 

- Rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów 

- Rozróżnia znaki stosowane w notacji muzycznej i 

określa ich funkcje  

- Prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii  

- Potrafi wytłumaczyć rolę poszczególnych elementów 

dzieła muzycznego (rytmu, metrum, melodii)  

- Dostrzega związek między kierunkami melodii a 

położeniem nut na pięciolinii  

- Wymienia podstawowe oznaczenia tempa i artykulacji 

oraz znaki dynamiczne  

- Potrafi wymienić elementy folkloru oraz polskie 

regiony folklorystyczne  

- Wyjaśnia jak powstaje głos 

- Charakteryzuje polskie tańce narodowe  

- Wymienia nazwiska wybranych kompozytorów 

muzyki polskiej i światowej  

- Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach 

muzycznych  

- Potrafi zagrać proste melodie na flecie  

- Prowadzi zeszyt przedmiotowy 

dopuszczający Otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

na poziomie elementarnym, a także: 

- Potrafi korzystając z pomocy nauczyciela zaśpiewać 

kilka łatwych piosenek 

- Potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów 

melodycznych 

- Opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z historii 

muzyki 

- Nie bierze aktywnie udziału w lekcji 

- Potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji 

muzycznej  

- Wymienia nazwy dźwięków (solmizacyjne i literowe)  

- Wskazuje elementy utworu muzycznego poznane na 

lekcji (rytm, metrum i melodia) 

- Potrafi podać nazwy polskich tańców narodowych 

poznanych na lekcji  

- Potrafi odtworzyć słowa hymnu polskiego  

- Wymienia grupy instrumentów (perkusyjnych)  

- Podejmuje próby gry prostych melodii na flecie  

- Posiada zeszyt przedmiotowy  

niedostateczny Otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie 

opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w 

programie nauczania oraz: 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem 

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego 

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień 

ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na 

lekcjach. 

 

 

 

 


