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Kryteria wymagań z muzyki dla klasy IV: 
 

Ogólne cele kształcenia i wychowania  

Cele kształcenia: 

• umiejętność odczytywania i zapisu podstawowych elementów zapisu muzycznego, 

• umiejętność śpiewu prawidłowo pod względem emisyjnym i intonacyjnym poznanych pieśni 

artystycznych i historycznych, pieśni ludowych, piosenek dziecięcych i młodzieżowych oraz kanonów 

• umiejętność muzykowania amatorsko na prostych instrumentach: dzwonki chromatyczne, instrumenty 

perkusyjne, 

• umiejętność muzykowania w zespole, 

• umiejętność analitycznego słuchania muzyki klasycznej, ludowej i rozrywkowej, 

• umiejętność rozmowy o muzyce oraz operowanie fachowymi terminami, 

• rozróżnianie podstawowych głosów ludzkich, 

• rozróżnianie podstawowych instrumentów muzycznych, 

• rozróżnianie i nazywanie zespołów kameralnych, chóralnych i orkiestrowych, 

• chętne poznawanie różnorodnej muzyki, 

• rozpoznawanie polskich tańców narodowych, 

• znajomość podstawowych kroków i kilku figur krakowiaka, poloneza i przynajmniej jednego tańca 

ludowego, 

• znajomość podstawowych kroków i niektórych figur tańców innych narodów i tańców nowoczesnych, 

• znajomość hymnu państwowego na pamięć, 

• umiejętność wyszukiwania informacji o muzyce w różnych źródłach wiedzy o muzyce, 

• umiejętność klasyfikowania informacji zdobytych w Internecie, 

• rozpoznawanie form utworu muzycznego, 

• tworzenie prostych form muzycznych, układanie rytmów i tekstów do zadanej melodii, a także prostych 

akompaniamentów perkusyjnych i ilustracji muzycznych, 

• znajomość repertuaru kulturalnego człowieka, orientowanie się w sztandarowych utworach z dziejów 

historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej. 

Cele wychowania: 

• rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka, jego zainteresowań i zamiłowań muzycznych, 

• rozwijanie kreatywności, 

• pobudzanie wiary we własne możliwości i zdolności, 

• rozwijanie odpowiedzialności za wspólnie podjęte zadania, 

• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

• rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz patriotycznej postawy wobec dziedzictwa kulturowego, 

• rozwijanie szacunku i zrozumienia dla odmiennych kultur, 

• wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną, 

• zachęcanie do wzięcia udziału w życiu artystycznym społeczności lokalnej, 

• wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
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Ocenie podlegają wszystkie niżej wymienione formy aktywności:  

• śpiew, 

• gra na instrumentach,  

• tworzenie muzyki, 

• aktywność twórcza, 

• słuchanie muzyki, 

• wiadomości z zakresu znajomości zasad muzyki i historii muzyki, 

• ustne oraz pisemne formy sprawdzenia wiadomości (pisemne – kartkówka), praca w grupie, 

prowadzenie zeszytu i „śpiewnika”, prace domowe, referaty,  

• aktywność ucznia na lekcji, 

• zaangażowanie w przygotowanie imprez szkolnych i udział w nich. 

 

Ze względu na różnice w uzdolnieniach poszczególnych uczniów, nauczyciel ocenia 

indywidualne osiągnięcia i postępy ucznia, pracę i zaangażowanie wkładane w wykonywanie 

powierzonych mu zadań, poziom uzdolnień i predyspozycji uczniów, postawę i zaangażowanie, 

podejmowanie przez uczniów dodatkowych działań, rozwijanie własnych zainteresowań              

i umiejętności.  

 

Treści edukacyjne: 

1. Elementy muzyki 

Uczeń: 

• stosuje podstawowe pojęcia muzyczne: melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo, 

dynamika, skala, tonacja durowa, tonacja molowa, harmonia; 

• odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy solmizacyjne i literowe siedmiu dźwięków 

gamy i ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne całej nuty, półnuty, ćwierćnuty, 

ósemki i szesnastki oraz odpowiadających im pauz, krzyżyk, bemol, kasownik; 

• realizuje zapisane proste rytmy: tataizacją, gestodźwiękami, na instrumentach perkusyjnych, zna 

oznaczenia metryczne: 2/4, ¾, 4/4, 3/8, 6/8; 

• taktuje podczas śpiewu na 2, 3, 4; 

• rozpoznaje podczas słuchania muzyki, „na ile liczy się muzyka” takty 2-, 3- i 4-miarowe; 

• przyporządkowuje metrum do rytmu, uzupełnia rytmy brakującymi wartościami rytmicznymi; 

• przyporządkowuje słowa z poznanych piosenek do towarzyszącego im rytmu; 

• śpiewa ze słuchu lub za pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella przynajmniej 

6 piosenek z wybranego przez nauczyciela repertuaru; 

• korzystając z nut, gra na dzwonkach proste melodie i akompaniamenty (składające się    z dźwięków 

oktawy razkreślnej: 8 dźwięków diatonicznych + fis, cis i b) z wybranego przez nauczyciela repertuaru;  

• gra na instrumentach perkusyjnych o nieokreślonej wysokości dźwięku, np. na marakasach, trójkątach, 

kołatkach, klawesach, bębenkach; 

• tworzy ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych; 
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• rysuje lub maluje prace, ukazujące charakter muzyki; 

• układa teksty do muzyki; 

• zna i stosuje oznaczenia agogiki i dynamiki: forte, mezzoforte, fortissimo, piano, mezzopiano, pianissimo, 

crescendo, decrescendo, largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivo, presto; 

• buduje trójdźwięki durowe i molowe od podanego dźwięku; 

• świadomie odbiera muzykę, słucha analitycznie utworów muzyki klasycznej, zwracając uwagę na 

elementy wskazane przez nauczyciela: metrum, dynamika, agogika, tonacja dur-moll, obsada; 

• aktywnie słucha muzyki, grając akompaniamenty do słuchanych utworów. 

 

2. Pięknie śpiewamy 

Uczeń: 

• zna zasady prawidłowej emisji głosu; 

• zna i stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne; 

• śpiewa ze słuchu lub za pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella przynajmniej 

1 piosenkę z następującego repertuaru: Zapraszamy do śpiewania, Szły pchły;  

• śpiewa, dbając o higienę głosu; 

• śpiewa z pamięci hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego; 

• wie, jak należy się zachowywać w czasie wykonywania hymnu, i stosuje te zasady w praktyce. 

 

3. Instrumenty muzyczne 

Uczeń: 

• poprawnie używa nazw instrumentów muzycznych: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, 

fortepianu, fletu prostego, fletu poprzecznego, klarnetu, oboju, fagotu, saksofonu, trąbki, waltorni, 

puzonu, tuby, organów, akordeonu, instrumentów perkusyjnych, z których korzysta w szkole, ksylofonu 

i zestawu perkusyjnego; 

• określa grupy instrumentów (strunowe: smyczkowe, szarpane, uderzane, dęte: drewniane i blaszane, 

perkusyjne); 

• rozpoznaje brzmienie: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, fortepianu, fletu prostego, fletu 

poprzecznego, klarnetu, oboju, trąbki, puzonu, saksofonu, organów, akordeonu; 

• śpiewa ze słuchu lub za pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella przynajmniej 

5 piosenek z wybranego przez nauczyciela repertuaru; 

• śpiewa w kanonie wybrany utwór; 

• śpiewa, dbając o higienę głosu; zna i stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne; 

• gra na dzwonkach przynajmniej trzy utwory w roku szkolnym;  

• tworzy akompaniament perkusyjny do piosenki i z pomocą nauczyciela zapisuje stworzony przez siebie 

rytm; 

• słucha analitycznie utworów z muzyki klasycznej, rozrywkowej i jazzowej, zwracając uwagę na 

wskazane przez nauczyciela elementy: obsada wykonawcza, charakter utworu; 

• aktywnie słucha muzyki, naśladując obsadę wykonawczą lub sposób artykulacji. 
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Szczególne kryteria oceniania:  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych, 

które wnikają z programu nauczania w danej klasie, 

• opanował grę na dowolnym instrumencie w sposób wykraczający poza wymagania określone 

programem nauczania, 

• śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym   i dykcyjnym, 

• reprezentuje szkołę podczas konkursów i festiwali muzycznych oraz osiąga na nich sukcesy,  

• bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej,  

• pracuje samodzielnie,  

• dba o swój rozwój muzyczny,  

• wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką (bierze aktywny udział w konkursach, pozalekcyjnych 

zajęciach muzycznych, a także w artystycznym życiu szkoły oraz środowiska oraz w życiu kulturalnym 

– koncerty i spektakle), 

• wartościuje i ocenia słuchaną muzykę, 

• uczestniczy w koncertach muzycznych (lub ich słucha) i przedstawia nauczycielowi przynajmniej jedną 

recenzję koncertu w semestrze, 

• śpiewa prawidłowo pod względem intonacyjnym i rytmicznym oraz zna wszystkie pieśni i piosenki na 

pamięć, 

• wzorcowo prowadzi zeszyt i „śpiewnik”, 

• jest zawsze przygotowany do zajęć,  

• zawsze bierze aktywny udział w zajęciach,  

• wspomaga swoją wiedzą i umiejętnościami innych uczniów. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania, 

• śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym i dykcyjnym, 

• gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem 

melodycznym i rytmicznym, 

• odrabia wszystkie zadania domowe oraz systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt oraz „śpiewnik”, 

• jest aktywny podczas lekcji (zarówno zadania indywidualnie, jak i w grupie), 

• sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne. 

• pracuje samodzielnie, 

• jest zawsze przygotowany do zajęć. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• przyswoił sobie zdecydowaną większość wiadomości objętych programem, 

• śpiewa w grupie, stara się o prawidłowość wykonania pod względem emisyjnym, 

• gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, zdarzają mu się nieliczne pomyłki 

melodyczne i rytmiczne, przy pomocy nauczyciela podejmuje trud ich poprawienia, 

• odrabia wszystkie zadania domowe oraz systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt prowadzi zeszyt 

oraz „śpiewnik”, 

• zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych               

i praktycznych,  
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• prawie zawsze jest przygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może się zdarzyć 

nieprzygotowanie do zajęć), 

• prawie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• przyswoił sobie przynajmniej połowę materiału objętego programem nauczania, 

• potrafi zaśpiewać pieśni obowiązkowe z pamięci, 

• podejmuje próby gry na instrumentach, zdarzają mu się liczne pomyłki, nie podejmuje trudu ich 

poprawienia, 

• rozróżnia podstawowe terminy muzyczne, 

• dość często jest nieprzygotowany do zajęć,  

• niesystematycznie prowadzi zeszyt oraz „śpiewnik”, 

• nie zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji, 

• potrafi wykonać podstawowe zadania przy pomocy nauczyciela. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• w niewielkim stopniu opanował wiadomości objęte programem nauczania,  

• niechętnie uczestniczy w śpiewie zespołowym klasy, 

• niechętnie podejmuje próby gry na instrumentach, 

• rzadko bierze aktywny udział w zajęciach, 

• nie pracuje samodzielnie, 

• często jest nieprzygotowany do zajęć 

• posiada poważne braki w prowadzeniu zeszytu, 

• ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem, 

• nie śpiewa w grupie,  

• nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela zaśpiewać żadnej piosenki, 

• nie prowadzi zeszytu do muzyki oraz „śpiewnika”, 

• praktycznie nigdy nie jest przygotowany do zajęć,  

• nie przejawia żadnego wysiłku i chęci, aby uzyskać ocenę pozytywną. 

 

Oceny 

Podstawą wystawienia oceny końcoworocznej (oraz śródrocznej) jest średnia ważona ocen otrzymanych w 

ciągu całego roku (I i II semestru).  

Średnia 
ważona 

<1,69 1,7 - 2,69 2,7 -  3,69 3,7- 4,69 4,7-5,69 5,7< 

ocena niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry 
bardzo 
dobry 

celujący 
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Przeliczanie punktów zdobytych na kartkówce, na której przewidziano ocenę celującą (ich procentowy udział) 

na ostateczną ocenę z pracy.  

procentowy udział ocena 

0% - 29% ndst. 

30% - 49% dp. 

50% -72% dst. 

73% - 90% db. 

91% - 99% bdb. 

100% cel. 

Przeliczanie punktów zdobytych na kartkówce, na której nie przewidziano oceny celującej (ich procentowy 

udział) na ostateczną ocenę z pracy. 

procentowy udział ocena 

0% - 29% ndst. 

30% - 49% dp. 

50% -72% dst. 

73% - 93% db. 

94 % - 100% bdb. 

 

 

 

 

 

 




