
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI 

W KL. IV i V: 

 

OCENA CELUJĄCA 

JeŜeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania muzyką i wykazuje duŜą znajomość treści 

pozaprogramowych, moŜe uzyskać stopień celujący. Powinien takŜe wykazywać się zaangaŜowaniem 

i twórczą inicjatywą w działaniach grupowych. Ponadto bierze udział w konkursach muzycznych oraz 

aktywnie uczestniczy w Ŝyciu kulturalnym szkoły i regionu. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w 

programie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat muzyki i potrafi 

uzasadniać swoje poglądy. Chętnie uczestniczy równieŜ w róŜnorodnych działaniach muzycznych na 

terenie szkoły i poza nią. 

 

OCENA DOBRA 

Stosowanie wiedzy muzycznej w praktyce oraz aktywne uczestnictwo w działaniach muzycznych na lekcji 

pozwala wystawić uczniowi stopień dobry. Uczeń powinien właściwie posługiwać się terminologią 

przedmiotową i rozwiązywać typowe problemy. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Przyswojenie przez ucznia najwaŜniejszych wiadomości i umiejętności pozwala wystawić mu ocenę 

dostateczną. Uczeń powinien uczestniczyć w ćwiczeniach i zabawach muzycznych oraz współpracować 

w grupie. Podejmuje równieŜ samodzielne próby śpiewu i muzykowania. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Na stopień dopuszczający uczeń musi opanować elementarne wiadomości i umiejętności, określone 

w minimum programowym. Przy pomocy nauczyciela powinien wykonywać proste ćwiczenia i 

uczestniczyć w zabawach, a takŜe śpiewać i grać na instrumentach. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Poziom niedostateczny z zakresu: 

j.w. 

 

 
TESTY, QUIZY, KONKURSY 
Poprawne odpowiedzi w procentach: 
90 - 100% - ocena bardzo dobra 
75 - 89% - dobra 
50 - 74% - dostateczna 
30 - 49% - dopuszczająca 
poniŜej 30% - niedostateczna 
brak jakiejkolwiek odpowiedzi – niedostateczna 
 

ŚPIEW Z PAMIĘCI indywidualnie i zbiorowo 
ocena celująca – bezbłędne wykonanie piosenki z zastosowaniem środków wyrazu muzycznego. 
Bardzo dobra – melodia i rytm bezbłędnie 
dobra – poprawność rytmiczna 
dostateczna – brak poprawności rytmicznej i melodycznej 
dopuszczająca – j.w. + niepełne wykonanie (np. nieznajomość tekstu) 



niedostateczna – brak oceny 
GRANIE NA INSTRUMENTACH indywidualnie i zbiorowo 
ocena celująca – bezbłędne wykonanie utworu 
bardzo dobra – niewielkie odstępstwa rytmiczne i melodyczne 
dobra – odstępstwa rytmiczne i melodyczne 
dostateczna – znaczące odstępstwa rytmiczne i melodyczne 
dopuszczająca – j.w. + niepełne wykonanie (np. z pomocą nauczyciela) 
niedostateczna – brak oceny 


