
1 

 

Kryteria wymagań z muzyki dla klas V-VI: 
 

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, 

• znajomość kultury narodowej i ludowej oraz kultury innych krajów,  

• 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. Zasady muzyki i elementy dzieła muzycznego 
 
Uczeń: 
 

• zna nazwy nut (literowe i solmizacyjne) oraz wartości nut i pauz, 
• zna podstawy pisma nutowego, 
• zna znaki chromatyczne i stosuje je w praktyce, 
• wymienia elementy dzieła muzycznego i rozumie ich znaczenie, 
• wyjaśnia zasady budowy utworu, 
• zna podstawowe zasady higieny słuchu, 
• zna elementy dzieła muzycznego, 
• zna budowę trójdźwięków, 
• swobodnie posługuje się notacją muzyczną, 
• buduje akordy i gamy, 
• tworzy takty i wzory rytmiczne,  
• określa metrum w utworach, 
• analizuje budowę okresową utworów. 
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2. Formy muzyczne 
 
Uczeń: 
 

• zna zasadę budowy najprostszych form muzycznych, 
• definiuje homofonię i polifonię oraz formę kanonu, 
• omawia budowę utworu muzycznego poznanego na lekcji, 
• rozpoznaje formy muzyczne w słuchanych utworach, 
• charakteryzuje formy muzyczne, 
• układa kompozycje rytmiczne w formie ABA, ronda i wariacji, 
• tworzy „pytania” i „odpowiedzi” muzyczne, 
• odróżnia fakturę homofoniczną od polifonicznej, 
• tworzy improwizacje wokalne i instrumentalne. 
 
3. Wielcy kompozytorzy 

 
Uczeń:  
 

• porządkuje chronologicznie nazwiska poznanych kompozytorów, 
• zna ważne fakty z życia kompozytorów, 
• wymienia ich dzieła,  
• rozpoznaje utwory muzyczne poznanych kompozytorów, 
• przyporządkowuje twórców do epok, 
• rozróżnić utwory z danych epok, 
• odróżnia fakturę homofoniczną od polifonicznej, 
• śpiewa fragmenty poznanych utworów.   

 
4. Folklor. Tańce polskie i innych narodów 

 
Uczeń: 
 

• wymienia regiony folklorystyczne w Polsce, 
• definiuje znaczenie pojęcia etnografia, 
• przedstawia postać Oskara Kolberga, 
• wymienia polskie tańce narodowe, 
• zna tańce regionalne oraz wybrane tańce innych narodów, 
• zna rytmy poznanych tańców, 
• wymienia nazwiska wybranych kompozytorów tworzących muzykę taneczną, 
• omawia muzykę Kaszub i Podhala, 
• charakteryzuje poszczególne tańce, 
• tańczy podstawowy krok poloneza, krakowiaka lub innego wybranego tańca narodowego, 
• wykonuje podstawowe kroki walca, samby lub innego wybranego tańca towarzyskiego, 
• rozróżnia tańce ludowe i tańczy taniec z własnego regionu, 
• rozpoznaje rytm synkopowany, 
• odróżnia muzykę ludową od stylizowanej, 
• charakteryzuje słuchane utwory muzyczne, określając cechy muzyki, które decydują o charakterze 

utworu. 
 

5. Instrumenty muzyczne 
 

Uczeń: 
 

• wymienia grupy instrumentów, 
• rozpoznaje instrumenty po ich barwie, 
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• zna budowę instrumentów strunowych, 
• wymienia tytuły słuchanych utworów, wykonywanych na instrumentach dętych, 
• omawia sposób powstawania dźwięków w instrumentach dętych, perkusyjnych i strunowych, 
• opisuje instrumenty i przyporządkowuje je do danej grupy, 
• rozróżnia brzmienia instrumentów, 
• rozpoznaje instrument solowy w słuchanym utworze, 
• opisuje barwę, długość brzmienia dźwięku i możliwości wykonawcze poznanych instrumentów, 
• wyjaśnia sposób powstawania dźwięków w instrumentach smyczkowych i dętych.  
  
6. Muzyka na scenie 

 
Uczeń: 
 

• podaje skład instrumentów orkiestry symfonicznej kwartetu smyczkowego, 
• definiuje pojęcia: kompozytor, batuta, partytura, 
• wyjaśnia definicję opery, musicalu, operetki, baletu, 
• zna nazwiska twórców oper, operetek, baletów i musicali, 
• rozpoznaje rodzaje zespołów muzycznych (duety, tercety, kwartety), 
• rozpoznaje rodzaje głosu ludzkiego, 
• wyjaśnia, jaką rolę spełnia muzyka w balecie, 
• śpiewa fragmenty znanych oper i operetek, 
• tworzy improwizacje ruchowe do muzyki. 

 
7. Muzyka potrafi opowiadać 

 
Uczeń: 
 

• wyjaśnia znaczenie pojęć muzyki ilustracyjnej, programowej i filmowej, 
• wymienia kompozytorów tworzących muzykę ilustracyjną i programową, 
• wymienia wybrane tytuły utworów muzyki programowej i ilustracyjnej, 
• podaje wybrane nazwiska kompozytorów tworzących muzykę do filmów, 
• rozpoznaje, jakimi środkami posłużył się kompozytor, aby oddać charakter utworu, 
• tworzy ilustracje instrumentalne do wierszy, 
• rozpoznaje muzykę filmową ze znanych mu filmów, 
• przyporządkowuje tytuły do poznanych utworów, 
• tworzy ilustracje plastyczne słuchanych utworów, 
• tworzy wypowiedzi muzyczne za pomocą środków pozamuzycznych. 

 
8. Muzyka rozrywkowa i jej rodzaje 

 
Uczeń: 
 

• wymienia rodzaje muzyki rozrywkowej, 
• zna korzenie muzyki jazzowej i słynnych jazzmanów, 
• podaje nazwiska słynnych kompozytorów muzyki rozrywkowej, 
• wymienia nazwiska słynnych wykonawców muzyki rozrywkowej, 
• rozpoznaje rodzaje muzyki rozrywkowej, 
• śpiewa teksty napisane w rytmie hip-hopu, 
• rozpoznaje wykonawców muzyki rozrywkowej, 
• charakteryzuje znane gatunki muzyki rozrywkowej, 
• wymienia instrumenty muzyki elektronicznej. 
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9. Uczymy się grać na instrumentach 
 

Uczeń: 
 

• wie, jak prawidłowo grać na dzwonkach chromatycznych, 
• zna sposób wydobywania dźwięków na dzwonkach chromatycznych, 
• prawidłowo intonuje poznane dźwięki, 
• omawia sposób wydobycia dźwięków na keyboardzie. 
• zagrać na dzwonkach chromatycznych proste utwory i akompaniament do piosenek, 
• grać zespołowo.   

 
10. Gramy na instrumentach 

 
Uczeń: 
 

• zna zasady wspólnego muzykowania, 
• zna literaturę muzyczną z różnych gatunków,  
• odczytuje zapis notacji muzycznej, 
• gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych, 
• określa nastrój i charakter wykonywanego utworu, 
• tworzy proste struktury rytmiczne,  
• tworzy dwugłos (burdon, nagłos). 

 
 

11. Ćwiczenia ułatwiające śpiewanie 
 

Uczeń: 
 

• zna budowę aparatu głosowego, 
• definiuje pojęcia dykcji i intonacji, 
• zna zasady higieny głosu, 
• zna skale głosu, 
• prawidłowo wypowiada samogłoski, 
• dba o głos i przestrzega zasad jego higieny, 
• umiejętnie posługuje się oddechem, 
• śpiewa legato i staccato.   

 
12. Śpiew 

 
Uczeń: 
 

• zna różnorodną tematykę utworów wokalnych. 
• śpiewa z pamięci pieśni hymniczne, 
• opracowuje ruch sceniczny do piosenek, 
• śpiewa w dwugłosie, 
• śpiewa w kanonie.   

 

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, 
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• 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,  

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

• prawie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach. 
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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 

 

 



8 

 

 

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. 

 




