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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 
obowiązujące od 1 września 2017 r. , roku szkolnego 2017/18 klas IV – VIII 

obejmujące podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r.  
(Dz.U. z 24 lutego 2017 r. poz. 356) zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania przy-

jętymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 137 im. A. Kamińskiego w Łodzi. 
 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r.  (Rozdział 3a)  - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 

1943 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasy-

fikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - Dz.U. z 2017 r.,poz.1534 

3) Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podsta-

wowej – Dz.U. z 24 lutego 2017r. poz 356. 

 

I. PRZEDMIOT OCENY 
 

1.  Kontroli i ocenie podlegają różne formy aktywności ucznia, w tym: prace pisemne, wypo-
wiedzi ustne i prace praktyczne, według kategorii: 

a) konkurs - osiągnięcie ucznia w pozaszkolnym konkursie (laureaci, finaliści, wyróżnieni); 
b) sprawdzian/ test – dotyczy określonego działu tematycznego. Musi być zapowiedziany z 

tygodniowym wyprzedzeniem; 
c) próbne sprawdziany kompetencji – ponadprzedmiotowe sprawdziany opracowane przez 

instytucje zewnętrzne (np.: OKE, OPERON, WSiP, IBK); 
d)  samodoskonalenie – rozumiany jako wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiąz-

ków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego, a w szczególności; 
a. przygotowanie do zajęć (posiadanie stroju zgodnego z przyjętymi zasadami), 
b. aktywny udział w zajęciach, 
c. przestrzeganie zasad i regulaminów, 
d. zachowanie podczas lekcji, 
e. współpraca z innymi uczniami w grach i zabawach; 

e) kartkówka – krótka forma sprawdzania wiedzy bieżącej. Nie musi być zapowiedziana. 
f) projekt – samodzielne lub zespołowe poszukiwanie różnych źródeł wiedzy niezbędnych do 

rozwiązania danego problemu z zastosowaniem różnych metod i technik , przygotowanie i 
zaprezentowanie według ustalonych zasad i kryteriów oceniania; 

g) zadanie – wytwór, praca wykonana  podczas lekcji albo samodzielnie przygotowana praca 
praktyczna o wysokim stopniu trudności  i zaprezentowana na lekcji przez ucznia; 

h) praca na lekcji – intensywność jakiegoś rodzaju działalności, prezentowanie wiadomości 
jakimi dysponuje uczeń; 

i) praca domowa – zadanie wykonane samodzielnie przez ucznia w domu. 
 

Forma aktywności 
podlegająca ocenie 

Wag
a 

Kolor 
w dzienniku 
elektroniczn

ym 

a) konkurs 5 niebieski 

b) sprawdzian/test 3 czerwony 

c) próbne sprawdziany kompe-
tencji 

2 różowy 
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d) samodoskonalenie (dotyczy 
wychowania fizycznego, w tym 
pływania) 

3 fioletowy 

e) kartkówka 2 zielony 

f) projekt 2 jasnobrązowy 

g) zadanie  2 pomarańczo-
wy 

h) praca na lekcji 1 biały 

i) praca domowa 1 żółty 

 

 
2. Ocena półroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych ustaloną według zasad: 
a) każdej ocenie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen: 
 
b) średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
 

średnia ocena 

5,30 i powyżej celujący 

4,70 – 5,29 bardzo dobry 

3,70 – 4,69 dobry 

2,70 – 3,69 dostateczny 

1,70 – 2,69 dopuszczający 

1. - 1,69 niedostateczny 

 

 

II. RYTERIA I ZASADY OCENIANIA 
 

 

 1. Kryteria oceniania z muzyki  
( Wpisujemy tytuł przedmiotu i stopień samodzielności wykonania działań w zakresie danego 
przedmiotu, świadczący o poziomie i biegłości ucznia – w odniesieniu do zapisów zawartych w 
statucie §4 ust.4.2, pkt 25) – dla klas I-III lub pkt.26) – dla klas IV-VIII) 
 

Ocena celująca (6) 
Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a także:  

   -  szczególnie interesuje się muzyką, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu 
 wiedzy o muzyce oraz umiejętności twórcze z zakresu tworzenia i ekspresji  

   muzycznej,  
 -  ma wzorowo zorganizowany warsztat pracy,  
 -  jest wyróżniająco aktywny na lekcjach,  
 -  samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne i zaintereso-
wania muzyczne na zajęciach pozalekcyjnych, np. w zespole wokalnym, zespole instru-
mentalnym, zespole tanecznym,  
 -  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych 
 zadaniach muzycznych,  
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 -  proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,  
 -  prezentuje swoje umiejętności muzyczne w szkolnych i środowiskowych  

   uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych,  
 -  reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,  
 - uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w koncertach i spektaklach mu 
 zycznych.  

 

Ocena bardzo dobra (5) 
Uczeń opanował na wysokim poziomie zakres wiedzy i umiejętności określony progra-

mem nauczania muzyki, ponadto:  
   -  posługuje się w szerokim zakresie zdobytymi wiadomościami w praktycznych i 

 teoretycznych zadaniach muzycznych,  
 -  realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia i zainteresowania  

   muzyczne,  
 -  ma bardzo dobrze zorganizowany warsztat pracy,  
 -  wykazuje dużą aktywność na lekcji,  
 -  starannie wykonuje ćwiczenia praktyczne,  
 -  bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,  
 -  potrafi bronić swój pogląd i postawę twórczą,  
 -  jest zawsze przygotowany do zajęć.  
 

Ocena dobra (4) 
Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym , a także: 

  -  potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach i zadaniach 
muzycznych,  

  -  stara się wywiązywać ze swoich obowiązków,  
-  ma dobrze zorganizowany warsztat pracy,  
-  samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne,  
-  zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie (indywidualnie i w zespole),  
-  poprawnie formułuje wnioski,  
-  dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań,  
-  bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.  
 

Ocena dostateczna (3) 
Uczeń częściowo opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem naucza-

nia muzyki oraz:  
  -  najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,  

-  wykonuje typowe ćwiczenia i zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, 
często z pomocą nauczyciela,  
-  nie zawsze pracuje systematycznie,  
-  rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,  
-  przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych,  
-  ma słabo zorganizowany warsztat pracy.  
  

 

 

Ocena dopuszczająca (2) 
Uczeń na poziomie elementarnym opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania muzyki, a także:  
  -  z pomocą nauczyciela realizuje ćwiczenia i zadania muzyczne o łatwym stopniu 

trudności, nie potrafi samodzielnie wykonać działań w poszczególnych formach ak-
tywności,  
-  nie pracuje systematycznie,  
-  niestarannie wykonuje ćwiczenia,  
-  niechętnie podejmuje działania muzyczne,  
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-  biernie uczestniczy w zajęciach.  
-  trudno organizuje swój warsztat pracy  
-  nie wywiązuje się z obowiązków i powierzonych zadań.  
 

Ocena niedostateczna (1) 
Uczeń nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania oraz:  

  -  nie przejawia zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności muzycznej,  
-  wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu,  
-  nie opanował żadnych umiejętności muzycznych,  
-  jest nieprzygotowany do lekcji,  
-  nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnia ćwiczeń,  
-  nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny,  
-  wykazuje całkowitą niechęć do przedmiotu oraz pracy.  
 

 

II.1.Zasady organizacji sprawdzianów i testów: 
a)Każdy dział programowy (niekiedy jego część) zakończony jest pracą klasową, poprzedzoną 

lekcją powtórzeniową.  
b)Sprawdzian / test  zapowiedziany  jest co najmniej tydzień wcześniej. 
c)Termin sprawdzianu  zapisywany jest w dzienniku.  
d)Zakres materiału jest podany w tym samym terminie, co zapowiedź pracy klasowej.  
e)Ocenione prace są omówione na lekcji.   

 

II.2.Normy oceny sprawdzianów: 

W  testach dydaktycznych o charak-
terze kompetencyjnych w klasach I-
VIII ustala się następujące kryteria w 
celu przyporządkowania poszczegól-

nym ocenom: 

Przy formach sprawdzających bieżą-
cą wiedzę ucznia ustala się następu-
jące kryteria, w sytuacji sprawdzania 

wiedzy z danego działu: 

a) 100% - poprawnych odpowiedzi         
– ocena celująca (6); 

b) 99% - 91%  poprawnych odpo-
wiedzi   –ocena bardzo dobra (5); 

c) 90% - 75% poprawnych odpowie-
dzi    – ocena dobra (4) ; 

d) 74% - 51% poprawnych odpowie-
dzi    – ocena dostateczna (3); 

e) 50% - 30% poprawnych odpowie-
dzi    – ocena dopuszczająca (2); 

f) 29% - 0% poprawnych odpowie-
dzi      – ocena niedostateczna 
(1). 

a) 100%-91% poprawnych odpowie-
dzi  – ocena  bardzo dobra (5); 
b) 90% - 75% poprawnych odpowie-
dzi  – ocena  dobra (4); 
c) 74% - 51% poprawnych odpowie-
dzi  – ocena  dostateczna(3); 
d) 50% - 30% poprawnych odpowie-
dzi  – ocena  dopuszczająca (2); 
e) 29% - 0% poprawnych odpowiedzi    
– ocena  niedostateczna (1) . 
 
Ocenę celującą może uzyskać uczeń, 
w sytuacji jeśli uzyska 100% popraw-
nych odpowiedzi (uzyskał ocenę bar-
dzo dobrą) i rozwiązał w teście, 
sprawdzianie zadanie dodatkowe - 
wykraczające poza treści programo-
we lub o dużej złożoności. 

II.3. 
 
 
 
 

 

3.    Prowadzenie i ocena: 
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Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia i uzupełniania tematów lekcji w razie nieobecności. 
 

4. Wykonywanie wytworów i prac praktycznych przez uczniów: 
 

5. Projekt: wykonanie złożonego zadania/ zadań, na określony temat, zgodnie z przyjętymi 
zasadami; 

a) realizację zadań wymagająca  wyszukiwania, analizowania, selekcji  informacji; 
b) udokumentowanie przez ucznia podjętych czynności; 
c) przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji wyników pracy uczniów. 

 

6.  Zasady dodatkowe:  
a) Aktywność na lekcji – oceniana jest przy zastosowaniu plusów (+) , przy czym trzy 

plusy są zamienione na ocenę bardzo dobrą.  
b) Nieprzygotowanie  się ucznia do zajęć ( brak zeszytu, materiałów, przyborów, pod-

ręcznika, fletu, zeszytu ćwiczeń ) oraz brak pracy domowej jest odnotowana jako 
„np.” lub (--)minus. Uczeń ma prawo zgłosić w półroczu trzy razy nieprzygotowanie. 
Kolejne każde nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

 

 

 

III. Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne w zakresie muzyki na poszczególnych 
poziomach kształcenia obowiązujące od 1  września 2017 r. 

 

 

 

Klasa 4 

Wymagania po I półroczu Wymagania po II półroczu 
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− śpiewa ze słuchu w zespole piosenkę 
Czas powrotów z akompaniamentem 
granym przez nauczyciela lub odtwarza-
nym z płyty CD  
− określa tempo i nastrój piosenki 
poznaje ogólne treści programowe z 
muzyki oraz Przedmiotowy System Oce-
niania  
- taktuje na „dwa”, na „trzy”, na „cztery”  
− podejmuje próby rytmizacji tekstu  
– z zainteresowaniem słucha utworów 
muzycznych, wypowiada swoje zdanie 
na ich temat  
– słuchając utworu, wystukuje jego 
pierwszą miarę taktu 
– nadaje własny tytuł wysłuchanemu 
utworowi muzycznemu 
- interpretuje plastycznie wybrany utwór 
muzyczny  
– wykonuje w zespole ćwiczenia ryt-
miczne uwrażliwiające na czas trwania 
wartości rytmicznych względem całej 
nuty  
– wyszukuje i nazywa wartości rytmiczne 
nut i pauz w zapisie piosenki Czas po-
wrotów  
– obserwując zapis nutowy, mówi ryt-
miczne wskazany tekst  
– odczytuje tataizacją podane struktury 
rytmiczne  
- śpiewa w zespole piosenkę Tańczący 
tamburyn  
- improwizuje na tamburynie akompa-
niament do refrenu piosenki  
- rozpoznaje brzmienie instrumentów 
perkusyjnych w słuchanych utworach 
muzycznych  
- wyróżnia podstawowe rodzaje instru-
mentów perkusyjnych, wskazuje naj-
ważniejsze cechy ich budowy  
- poprawnie wydobywa dźwięki z instru-
mentów perkusyjnych,  
- konstruuje prosty instrument perkusyj-
ny  
- śpiewa w zespole piosenkę Barwy je-
sieni  
- określa nastrój i tempo piosenki  
- dobiera barwę brzmienia instrumentów 
perkusyjnych do naśladowania odgłosów 
natury i różnych efektów akustycznych  
- uczestniczy w tworzeniu ilustracji mu-
zycznej Jesienny spacer  
 

- układa rytm do tekstu przysłowia  
śpiewa w zespole piosenkę Biała dama 
sroga zima, określa jej tempo i nastrój  
- wskazuje ruchem ręki wznoszący i 
opadający kierunek melodii  
- słuchając utworu Tańczący śnieg (C. 
Debussy), ruchem rąk naśladuje taniec 
wirujących płatków śniegu  
- gra w zespole Walc łyżwiarzy (E. 
Waldteufel)  
- bierze udział w zabawie rytmicznej Zi-
mowe rytmy  
- śpiewa solmizacją w zespole melodię 
Jingle bells  
- dostrzega związek między muzyką, 
literaturą i sztuką  
- śpiewa w zespole piosenkę Oberek 
zakręcony 
- wymienia charakterystyczne cechy ma-
zura, kujawiaka, oberka  
- z zainteresowaniem słucha utworów 
muzycznych inspirowanych polskimi 
tańcami ludowymi, rozpoznaje w nich 
rytmy oberka, kujawiaka, mazura  
- gra w zespole melodię ludową Przepió-
reczka  
- śpiewa w zespole pieśń ludową Czer-
wone jabłuszko  
- wymienia i opisuje figury taneczne ku-
jawiaka  
- uczestniczy w opracowaniu ruchowej 
struktury tańca  
- tańczy w parze krok podstawowy kuja-
wiaka  
- bierze udział w inscenizacji treści wier-
sza Kujawiak (W. Chotomska)  
- z zainteresowaniem słucha utworów 
muzycznych na różne zespoły wyko-
nawcze  
- rozpoznaje i nazywa zespoły wyko-
nawcze  
- wie, kim jest kompozytor, wymienia 
nazwiska reprezentatywnych mistrzów 
muzyki  
- podejmuje próby ułożenia melodii do 
podanego rytmu  
- gra w zespole partię rytmiczną w 
akompaniamencie do melodii Menueta ( 
L. Boccherini)  
- z zainteresowaniem i uwagą słucha 
utworów Fryderyka Chopina  
- poznaje utwory kompozytora inspiro-
wane folklorem  
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- dobiera brzmienie instrumentów do 
tworzenia ilustracji muzycznej inspiro-
wanej np. zjawiskami natury  
- określa nastrój i charakter słuchanych 
utworów 
– przedstawia program utworów słucha-
nych na lekcji 
- śpiewa w zespole piosenkę Świat mu-
zyką malowany, określa jej tempo i 
nastrój  
- wyjaśnia podstawowe terminy muzycz-
ne: rytm, takt, oznaczenie taktowe  
- określa oznaczenie taktowe poznanych 
piosenek  
- realizuje ruchem proste schematy ryt-
miczne  
- wykonuje na instrumencie partię ryt-
miczną w akompaniamencie do piosenki 
Świat muzyką malowany  
- śpiewa w zespole piosenkę Poloneza 
tańczmy, określa jej tempo i nastrój  
wyklaskuje rytm poloneza i jego za-
kończenie  
- wskazuje w słuchanych kompozycjach 
charakterystyczne cechy poloneza  
- podaje przykłady utworów muzycznych 
skomponowanych w rytmie poloneza 
oraz nazwiska ich twórców  
- wskazuje charakterystyczne figury po-
loneza i podejmuje próby zatańczenia w 
zespole układu choreograficznego  
wykonuje w parze krok podstawowy po-
loneza  
- śpiewa z pamięci Mazurka 
Dąbrowskiego, podkreślając głosem 
uroczysty charakter pieśni i zachowując 
właściwą postawę w czasie jej wykony-
wania  
- zna genezę polskiego hymnu narodo-
wego  
- śpiewa w zespole pieśń Przybyli ułani 
pod okienko  
- bierze udział w tworzeniu inscenizacji 
ruchowej pieśni Przybyli ułani pod okien-
ko  
- na podstawie gamy C-dur wymienia 
nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków 
na pięciolinii  
- odczytuje z zapisu gamy C-dur na 
pięciolinii wysokości dźwięków  
- śpiewa dźwięki gamy C-dur w górę i w 
dół, czysto je intonując  
- wie, co to jest trójdźwięk, śpiewa lub 
gra dźwięki trójdźwięku od podanego 

- formułuje wypowiedzi na temat twór-
czości Fryderyka Chopina  
- wymienia przykładowe utwory z dorob-
ku artystycznego kompozytora  
- wymienia miejsca związane z Frydery-
kiem Chopinem  
- śpiewa w zespole piosenkę Noc nad 
Utratą  
- śpiewa w dwugłosie na sylabie „la” 
pierwsze takty piosenki Noc nad Utratą  
- biera informacje na temat muzeum w 
Żelazowej Woli  
- poznaje utwory literackie inspirowane 
muzyką Fryderyka Chopina  
- śpiewa w zespole piosenkę To nasza 
wiosna 
- improwizuje melodię do tekstu wier-
szowanego 
- gra w zespole utwór Wiosna (A. Vival-
di) 
- wyjaśnia pojęcie przedtakt muzyczny  
z zainteresowaniem słucha utworów in-
spirowanych wiosną  
- naśladuje na instrumentach odgłosy 
natury i różne efekty akustyczne  
- dobiera rytmy do tekstów przysłów  
improwizuje ruchem „taniec wiosny”  
- śpiewa w zespole piosenkę Śmigus-
dyngus oraz wybraną przyśpiewkę ludo-
wą  
- opowiada o wiosennych zwyczajach i 
obrzędach kultywowanych w regionie  
- bierze udział w inscenizacji ruchowej 
wybranego obrzędu ludowego  
- poszerza swoją wiedzę na temat trady-
cji i zwyczajów ludowych  
- śpiewa w zespole piosenkę Witajcie w 
naszej bajce  
- określa zespół wykonawczy w słucha-
nych utworach muzycznych  
- rozpoznaje w słuchanych utworach in-
strumenty wykonujące partie solowe  
- interpretuje plastycznie wybrany utwór  
gra w zespole utwór Menuet (W.A. Mo-
zart)  
- rozróżnia części w utworze muzycz-
nym, określa je za pomocą symboli lite-
rowych  
- wskazuje zmiany dynamiczne w wysłu-
chanym utworze  
– wymienia podstawowe oznaczenia 
tempa i dynamiki stosowane w muzyce  
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dźwięku  
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- gra na flecie podłużnym lub dzwonkach 
wzory melodyczne  
- gra w zespole wybrany utwór, posługu-
jąc się zapisem nutowy  
- wie, co to jest volta, rozumie jej zna-
czenie w utworze muzycznym  
- zna sposoby artykulacji legato i stacca-
to  
- bierze udział w zabawie rytmicznej do 
utworu Marsz z baletu P. Czajkowskiego 
Dziadek do orzechów  
- przedstawia program literacki baletu 
Dziadek do orzechów  
- z zainteresowaniem słucha utworów 
muzycznych, dostrzega ich ilustracyjno- 
-programowy charakter  
- gra z zespole fragment utworu Taniec 
pastuszków z suity baletowej Dziadek do 
orzechów  
- śpiewa w zespole piosenkę Choinka, 
określa jej tempo i nastrój  
- czysto intonuje dźwięki oktawy  
- opowiada o wybranych zwyczajach 
bożonarodzeniowych kultywowanych w 
różnych regionach Polski  
- gra ostinato rytmiczne w akompania-
mencie do piosenki Choinka  
- z zainteresowaniem słucha kolęd pol-
skich, określa ich charakterystyczne ce-
chy  
- wymienia tytuły znanych kolęd  
- gra w zespole wybraną kolędę  
- wie, jakie jest znacznie kropki przy nu-
cie i pauzie  
- wyjaśnia znak repetycji w zapisie mu-
zycznym  
- zna pojęcie kanon, wyjaśnia sposób 
śpiewania w kanonie  
- wykonuje na instrumentach perkusyj-
nych kanon rytmiczny  
- gra w kanonie utwór Cztery poru roku  
śpiewa Kanon noworoczny w układzie 
dwugłosowym  
- śpiewa w kanonie utwór Don, don z 
zastosowaniem gestodźwięków  
- z zainteresowaniem słucha utworów 
muzycznych inspirowanych zwierzętami  
- tworzy miniaturę taneczną  
do wysłuchanej muzyki np. Taniec sło-
nia, Kocie zabawy  
- uczestniczy w tworzeniu ilustracji mu-
zycznej do wiersza Ptak (J. Tuwim)  

– stosuje w śpiewie i grze zgodnie z za-
pisem muzycznym zmiany tempa i dy-
namiki  
- śpiewa w zespole piosenkę W pracow-
ni mistrza zegarmistrza 
- układa melodyjkę kurantową głosem 
lub na instrumencie 
- bierze udział w tworzeniu ilustracji ABA 
Zegarowa muzyka  
- z zainteresowaniem słucha nowych 
utworów z literatury muzycznej  
- naśladuje na instrumentach odgłosy 
zegarów  
– śpiewa w zespole piosenkę Lajkoniku, 
prowadź nas  
- opowiada o zwyczajach i tradycjach 
ziemi krakowskiej, rozpoznaje strój kra-
kowski  
- określa cechy i charakter krakowiaka  
wie, co to jest synkopa, realizuje rytmy z 
synkopą  
- rozpoznaje w słuchanym utworze mu-
zycznym rytm taneczny krakowiaka  
- jest zainteresowany polską kulturą lu-
dową  
- wyklaskuje rytm krakowiaka, określa 
charakterystyczne cechy tańca  
- wykonuje podstawowe kroki i figury 
taneczne krakowiaka: cwał boczny, cwał 
w przód, drobna kaszka, koło zębate  
- tańczy układ choreograficzny do pio-
senki Lajkoniku, prowadź nas, dba o od-
powiedni wyraz artystyczny tańca  
- odczytuje zapis muzyczny Kołysanki 

(J. Brahms),  
- gra utwór w zespole  
- z zainteresowaniem słucha utworów 
muzycznych, określa ich nastrój i cha-
rakterystyczne cechy  
- po wysłuchaniu utworu Marzenie (R. 
Schumann) wymyśla senne fantazje 
dziecka  
- interpretuje ruchowo utwór Tanie paja-
ca z cyklu Kącik dziecięcy (C. Debussy)  
- śpiewa w zespole piosenkę Smak wa-
kacji  
- improwizuje rapowankę do refrenu pio-
senki  
- powtarza ze słowniczkiem ważne ter-
miny muzyczne poznane w klasie 4  
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Klasa 7 

Wymagania po I półroczu Wymagania po II półroczu 

- poznaje ogólne treści programowe z 
przed- miotu muzyka oraz Przedmioto-
wy System Oceniania 

- orientuje się w budowie podręcznika 
Muzyczny świat  

- śpiewa ze słuchu, w zespole, piosenkę 
Tyle słońca w całym mieście 
z akompaniamentem granym przez na-
uczyciela lub odtwarzanym z płyty CD 

- improwizuje w zespole na instrumen-
tach akompaniament do refrenu pio-
senki Tyle słońca w całym mieście 

- uczestniczy w układaniu wakacyjnej 
listy przebojów muzycznych  

- wykonuje swoją partię ujętą w partytu-
rze instrumentalnej – fragment Uwertu-
ry do opery Sroka złodziejka (G. 
Rossini)  

- jest świadomy bogactwa instrumenta-
rium orkiestrowego, rozróżnia brzmie-
nie instrumentów muzycznych 
wchodzących w skład orkiestry symfo-
nicznej 

- klasyfikuje instrumenty muzyczne, np. 
ze względu na źródło dźwięku  

- gra w zespole melodie oparte na ryt-
mach tanecznych, np. Karnawał we-
necki (walc) lub La Paloma (tango)  

- rozpoznaje w utworach rytmy taneczne  
- wymienia nazwy tańców z różnych 

stron świata (np.: walc, passo doble, 
tango, rumba, samba, salsa) i określa 
ich pochodzenie  

- wyklaskuje charaktery- styczne rytmy 
wybranych tańców  

- określa ruchową strukturę tańca: krok 
taneczny, figura taneczna, temat ta-
neczny  

- zna krok podstawowy wybranego tańca 
towarzyskiego  

- wyraża poprzez ruch swoje emocje  
- śpiewa w zespole pieśń Wiosna (F. 

Chopin)  
- z zainteresowaniem słucha utworów 

polskich kompozytorów epoki romanty-
zmu, rozpozna- je wśród słuchanego 
repertuaru F. Chopina, S. Moniuszki, H. 
Wieniawskiego  

- wymienia nazwiska kompozytorów pol-
skiego romantyzmu oraz wybrane tytuły 
ich utworów  
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- wymienia przykłady instrumentów mu-
zycznych zakwalifikowanych do danej 
grupy  

- określa w słuchanych utworach mu-
zycznych charakterystyczne cechy (na-
strój, tempo, związek muzyki z tekstem, 
itp.),  

- rozpoznaje zespół wykonawczy określa 
ramy czasowe romantyzmu i zaznacza 
je na osi czasu  

- wymienia gatunki i for- my muzyczne 
epoki romantyzmu oraz reprezentatyw-
nych kompozytorów tych czasów  

- wyjaśnia znaczenie słowa wirtuoz 
śpiewa w zespole piosenkę Niech tylko 
ogień gra  

- wymienia rodzaje głosów ludzkich  
- określa charakterystyczne cechy głosu 

ludzkiego  
- wyjaśnia, w jaki sposób prawidłowo 

wydobywa się głos  
- zna zasady higieny głosu, wykonuje 

ćwiczenia emisyjne i oddechowe  
- wymienia głosy śpiewa- cze: sopran, 

alt, tenor, bas i rozpoznaje ich brzmie-
nie w utworach wokalnych  

- stosuje podstawowe pojęcia związane 
z techniką śpiewu  

- wykonuje swoją partię w partyturze in-
strumentalnej fragmentu Uwertury do 
opery Wilhelm Tell (G. Verdi)  

- zna budowę dzieła operowego 
- wymienia charakterystyczne cechy 

opery w epoce romantyzmu  
- wymienia operowe głosy śpiewaków 
- wyraża własne emocje związane z per-

cepcją utworów  
- gra w zespole na instrumencie melo-

dycznym fragment melodii La donna e 
mobile z opery Rigoletto (G. Verdi) lub 
fragment Arii z opery Madame 
Butterflay (G. Puccini),  

- z uwagą słucha fragmentów dzieł ope-
rowych 

- nuci popularne motywy melodyczne z 
dzieł operowych 

- podaje przykłady najważniejszych dzieł 
operowych oraz nazwiska ich twórców  

- śpiewa w zespole piosenkę Pocztówka 
z Beskidu z akompaniamentem granym 
przez nauczyciela lub odtwarzanym z 
płyty CD 

 

- gra na instrumencie w zespole melodię 
myśliwską Pojedziemy na łów z opery 
Hrabina (S. Moniuszko)  

- wystukuje rytm Bolera (M. Ravel)  
- charakteryzuje główne założenia im-

presjonizmu, wymienia nazwiska czo-
łowych kompozytorów impresjonistycz-
nych  

- interpretuje środkami pozamuzycznymi 
wybraną część tryptyku symfonicznego 
Morze (C. Debussy) 

- gra na instrumencie w zespole frag-
ment utworu Pawana dla zmarłej In-
fantki (M. Ravel)  

- śpiewa w zespole piosenkę Chodź, 
pomaluj mój świat z akompaniamentem 
granym przez nauczyciela lub odtwa-
rzanym z płyty CD  

- uczestniczy w tworzeniu ilustracji mu-
zycznej do wiersza Co się stało wiatro-
wi? (H. Szayerowa)  

- wykonuje na instrumencie perkusyjnym 
swoją partię w partyturze instrumental-
nej fragmentu Marsza Radeckiego (J. 
Strauss)  

- słuchając utworu Marsz Radeckiego, 
wyklaskuje jego marszowy rytm gra na 
instrumencie w zespole melodię z filmu 
Most na rzece Kwai (M. Arnold)  

- gra na instrumencie w zespole melodię 
The Entertainer (S. Joplin)lub Some-
body loves me (G. Gershwin)  

- wyjaśnia pojęcie improwizacja 
- wie z jakich tradycji powstał jazz 
- wymienia główne style jazzowe 
- z uwagą słucha popularnych standów 

jazzowych, wskazuje ich charaktery-
styczne cechy  

- poznaje znane postacie sceny jazzowe  
- wymienia tytuły pieśni patriotycznych z 

różnych okresów historycznych  
- z uwagą słucha pieśni patriotycznych 

rozumie, jaką rolę odgrywały pieśni w 
dziejach historii Polski  

- śpiewa w zespole pieśń Mazurek Trze-
ciego Maja oraz z pamięci hymn 
państwowy Mazurek Dąbrowskiego, 
zachowując właściwą postawę  

- wymienia nazwiska najwybitniejszych 
polskich kompozytorów muzyki współ-
czesnej (W. Lutosławski, H. M. Górec-
ki, W. Kilar, K. Penderecki) i tytuły wy-
branych dzieł 
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- układa w zespole ilustrację muzyczną 
Jesienny wiatr   

- słucha utworów muzycznych inspiro-
wanych jesienią  

- gra w zespole melodię • z wybranej 
operetki, np.: Galop (J. Ofenbach), 
Usta milczą, dusza śpiewa z operetki 
Wesoła wdówka • (F. Lehár)  

- określa podobieństwa i różnice między 
operą a operetką  

- wymienia tytuły znanych operetek oraz 
nazwiska ich twórców  

- wyszukuje na stronach www repertuar 
teatrów muzycznych  

- śpiewa w zespole pieśń Marsz, marsz 
Polonia  

- zna i rozumie pojęcie muzyka progra-
mowa  

- słucha utworów muzycznych inspiro-
wanych bitewnymi wydarzeniami histo-
rycznymi wymienia kompozytorów two-
rzących w nurcie muzyki programowej 
oraz przykłady ich dzieł  

- gra w zespole melodię Poranek z I sui-
ty Peer Gynt (E. Grieg) 

- wyjaśnia pojęcie: szkoły narodowe  
- wymienia szkoły narodowe (czeska, 

rosyjska, norweska, polska, hisz-
pańska) oraz reprezentatywnych 
przedstawicieli  

- z uwagą słucha utworów kompozyto-
rów szkół narodowych, wymienia kilka 
tytułów ich dzieł  

- docenia rolę muzyki szkół narodowych 
w krzewieniu kultury danego kraju  

- gra w zespole motyw muzyczny Pro-
menady (M. Musorgski) 

- słucha wybranych miniatur z cyklu Ob-
razki z wystawy, wskazuje podstawowe 
cechy i elementy dzieła muzycznego 

- werbalizuje emocje i uczucia powstałe 
pod wpływem słuchanej muzyki  

- przedstawia wybrany utwór z cyklu Ob-
razki z wystawy za pomocą środków 
pozamuzycznych  

- gra w zespole motyw rzeki Wełtawy z 
poematu symfonicznego Wełtawa (B. 
Smetana) 

- określa sposób realizacji treści poza-
muzycznych w utworze 

- wyjaśnia pojęcie poemat symfoniczny  

  

- z zainteresowaniem słucha utworów 
polskiej muzyki współczesnej  

- dostrzega nowatorskie pomysły w mu-
zyce kompozytorów współczesnych  

- gra na instrumencie w zespole melodię 
Sunrise, sunset z musicalu Skrzypek 
na dachu (J. Bock) 

- rozpoznaje formę musicalu, określa jej 
charakterystyczne cechy 

- wymienia kilka tytułów światowych mu-
sicali  

- opiniuje wysłuchane utwory musicalo-
we  

- śpiewa w zespole wybraną piosenkę 
poetycką, np. François Villon (B. 
Okudżawa), Nuta z Ponidzia (z rep. 
Wolna Grupa Bukowina)  

- dostrzega wartości artystyczne piosen-
ki poetyckiej 

- wymienia kilka nazwisk popularnych 
bardów (np. Bułat Okudżawa, Włodzi-
mierz Wysocki, Bob Dylan, Marek Gre-
chuta)  

- gra w zespole melodię utworu Yester-
day z repertuaru zespołu The Beatles  

- wyjaśnia pojęcie muzyka rozrywkowa, 
wymienia główne nurty muzyki rozryw-
kowej podaje przykłady wykonawców 
muzyki rozrywkowej działające na dzi-
siejszej scenie muzycznej 

- przedstawia nurty muzyki rozrywkowej 
związane ze środowiskiem i naj-
bliższym otoczeniem  

- tworzy własną listę przebojów muzyki 
rozrywkowej  

- słucha wybranych utworów najpopular-
niejszych piosenkarzy i zespołów mu-
zycznych  

- przedstawia historię kariery oraz dys-
kografię wybranego wokalisty lub ze-
społu muzycznego  

- wyraża swoją opinię na temat wysłu-
chanej muzyki wykazując postawę tole-
rancji wobec twórczości różnych arty-
stów  

- nagrywa dźwięki/ muzykę przy pomocy 
dostępnych urządzeń do zapisu i od-
twarzania dźwięków  

- poznaje historię urządzeń do zapisu i 
odtwarzania dźwięku (fonograf, gramo-
fon, magnetofon, odtwarzacz płyt CD, 
urządzenia mp3)  
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- wykazuje różnice miedzy muzyka pro-
gramową a absolutną  

- śpiewa w zespole wy- braną pieśń lub 
przy- śpiewkę ludową, omawia tematy-
kę pieśni ludowych  

- tańczy w zespole wybrany taniec re-
gionalny, np. Trojak  

- wyjaśnia terminy: folklor, etnografa, 
wskazuje elementy wchodzące 
w skład folkloru  

- omawia znane obrzędy i zwyczaje lu-
dowe  

- słucha utworów w wykonaniu kapel 
ludowych  

- rozpoznaje i nazywa instrumenty ludo-
we, np. dudy, bazuna, gęśle  

- śpiewa w zespole piosenkę Hej, szala-
ła, szalała  

- wyjaśnia termin folk music  
- słucha utworów w stylu folkowym, do-

strzega różnice między muzyką trady-
cyjną (ludową, etniczną, regionalną) a 
muzyką folkową  

- wymienia popularne zespoły folkowe  
- śpiewa w zespole piosenkę o tematyce 

świątecznej, np. Chrystus się narodził  
- gra na instrumencie w zespole wybraną 

kolędę  
- wymienia popularne polskie tradycje 

związane ze świętami Bożego Naro-
dzenia i Nowym Rokiem  

- improwizuje ruchem taniec łabędzi do 
utworu z baletu Jezioro łabędzie (P. 
Czajkowski)  

- gra na instrumencie w zespole temat 
melodyczny ze znanego dzieła baleto-
wego  

- słucha utworów inspirowanych tańcem  
- omawia rolę muzyki w przedstawieniu 

baletowym  

- wymienia różne rodzaje nośników 
dźwięku: taśma magnetyczna, płyta wi-
nylowa, płyta CD,  

- zna światowe i polskie firmy fonogra-
ficzne  

- projektuje okładkę płyty CD  
- ocenia nagannie zjawisko piractwa fo-

nograficznego  
- śpiewa w zespole piosenkę Wakacje 
- wie, jaką formą sceniczną jest kabaret,  
- wymienia nazwy wybranych kabaretów  
- z zainteresowaniem słucha piosenek 

kabaretowych 
- nuci znane melodie ze scen słynnych 

kabaretów polskich.  

 

 

 

 

Opracowanie: Adam Tomczak 


