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Ocena celująca 
Uczeń: 

 potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej, 
 wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką, 
 orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie, 
 potrafi uzasadnić swoje upodobania muzyczne, 
 gromadzi dodatkowe informacje związane z muzyką, 
 kolekcjonuje dzieła muzyczne, 
 wykorzystuje zdobytą wiedzę w pozalekcyjnych działaniach muzycznych ( gra na instrumencie, 

należy do zespołu wokalnego, instrumentalnego, chóru szkolnego), 
 potrafi układać kompozycje rytmiczne i melodyczne, 
 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu, 
 wymienia nazwiska wybitnych artystów swojej miejscowości lub regionu, 
 doskonali umiejętności świadomej percepcji wybranych przykładów   literatury muzycznej,  
 jest laureatem konkursów muzycznych, 
 analizuje charakterystyczne cechy i środki wykonawcze wysłuchanych utworów muzycznych.  

Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 dyskutuje na temat różnorodności gatunków muzyki oraz stylów (klasycyzmu, romantyzmu, muzyki 
awangardowej, jazzu, muzyki folkowej country), 

 swobodnie posługuje się notacją muzyczną, 
 odtwarza kształt linii melodycznej na podstawie zapisu nutowego, 
 wykorzystuje w praktyce przyrządy ułatwiające muzykowanie, 
 wykonuje piosenki solo oraz w zespole z  przestrzeganie zasad prawidłowej emisji głosu, 
 prawidłowo i samodzielnie wykonuj utwory na instrumentach melodycznych ( w tym ,,Odę do 

radości”), 
 umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych, 
 zna podstawowe terminy muzyczne  i swobodnie się nimi posługuje w dyskusji, 
 podaje nazwiska wybitnych kompozytorów klasycznych, romantycznych i awangardowych oraz ich 

największe dzieła, 
 rozpoznaje różne typy technik wokalnych w słuchanych utworach, 
 wyjaśnia co to jest:  opera, balet; zna ich twórców i wybitne dzieła, 
 wymienia   i omawia skład  zespołów  wokalnych i instrumentalnych, kameralnych oraz orkiestr, 
 rozpoznaje grupy  instrumentów ( instrumenty elektroniczne), 
 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 środowiska 

lokalnego, 
 uczestniczy w koncertach i przedstawieniach muzycznych. 

Ocena  dobra 
Uczeń: 

  śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe  i dwugłosowe stosując zasady poprawnej emisji głosu, 
 poprawnie wykonuje  melodie oraz akompaniamenty do piosenek na dzwonkach chromatycznych, 

instrumentach perkusyjnych, 
 rytmizuje  teksty na podstawie zapisu, 
 zna podstawowe techniki wokalne; rozpoznaje głosy ludzkie i poprawnie je nazywa, 
 prawidłowo i samodzielnie wykonuje  utwory na instrumentach melodycznych, 
 wymienia przedstawicieli muzyki klasycznej, romantycznej i awangardowej oraz wybrane ich 

dzieła, 
 przedstawia sylwetki kompozytorów omawianych na lekcji, 
 omawia cechy stylu klasycznego i romantycznego w muzyce, 
 wyjaśnia co to jest:  opera, balet; zna ich twórców i wybitne dzieła, 



 omawia skład  zespołów  wokalnych i instrumentalnych, kameralnych oraz orkiestr, 
 rozpoznaje grupy  instrumentów ( instrumenty elektroniczne), 
  prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 
Ocena  dostateczna 
Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie: wirtuoz, 
 śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe i stara się stosować do zasad poprawnej emisji głosu, 
 wymienia techniki wokalne  omawiane na lekcjach, 
 zna podstawowe wyróżniki opery i baletu, 
 wymienia głównych przedstawicieli omawianych stylów muzycznych, 
 dostrzega różnice między zespołem kameralnym a orkiestrą,  
 zna znaczenie podstawowych terminów muzycznych omawianych na lekcjach, 
 wymienia epoki muzyczne omawiane na lekcjach oraz czołowych przedstawicieli, 
 wymienia instrumenty z danej grupy, 
 wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, 
 prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 
Ocena dopuszczająca 
Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń: 

 wie kim jest wirtuoz, 
 wymienia grupy instrumentów (elektroniczne), 
 wymienia najwybitniejszych kompozytorów muzyki polskiej i światowe epoki klasycznej           i 

romantycznej, 
 dokonuje podziału głosów ludzkich, 
 wymienia podstawowe techniki wokalne, 
 odtwarza słowa poznanych na lekcjach piosenek, 
 wykonuje ćwiczenia oraz bierze udział w zabawach muzycznych, 
 podejmuje próby gry prostych utworów na dzwonkach chromatycznych, 
 stosuje się do obowiązków ucznia. 

 
Ocena niedostateczna 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań 
nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki                      w zakresie 
podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej 
klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z 
programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ucznia. 
 
 

 Uczniowie z orzeczeniami oraz opiniami o indywidualizacji wymagań wydanymi przez poradnie 
psychologiczno – pedagogiczne oceniani są przede wszystkim za aktywność na zajęciach, 
zaangażowanie w  muzyczną działalność zespołową oraz stosunek do obowiązków ucznia na 
lekcjach muzyki. 

 


