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Kryteria wymagań z muzyki dla klasy VII: 
 

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. 

 



2 

 

 

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, 

• wkład 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. Wielcy kompozytorzy i ich czasy 

Uczeń: 

• zna podstawowe fakty z życia, przybliżony czas życia oraz cechy twórczości następujących 

kompozytorów: Mikołaj Gomółka, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Jerzy Fryderyk Händel, Józef 

Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, 

Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar; 

• dopasowuje do epok następujących kompozytorów: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, 

Wacław z Szamotuł, Mikołaj Zieleński, Aleksander Borodin, Modest Musorgski, Nikołaj Rimski-

Korsakow, Bedrich Smetana, Antonin Dvorak, Edward Grieg, Jean Sibelius, Francisco Tarrega, Piotr 

Czajkowski, Franciszek Liszt, Zygmunt Noskowski, Mieczysław Karłowicz, Claude Debussy, Maurycy 

Ravel, Igor Strawiński, Arnold Schoenberg, Sergiusz Prokofiew, George Gershwin; 

• podaje przykłady dzieł kompozytorów wymienionych w poprzednich podpunktach; 

• kojarzy epoki z głównymi formami uprawianymi w danym czasie; dotyczy to mszy, madrygału, motetu, 

chorału gregoriańskiego, koncertu, concerto grosso, opery, oratorium, fugi, suity, sonaty, symfonii, 

oratorium, poematu symfonicznego; 

• zna nazwy, ramy czasowe i główne nurty w sztuce następujących epok: średniowiecze, renesans, barok, 

klasycyzm, romantyzm, muzyka XX wieku; 

• rozpoznaje po wysłuchaniu wybrane utwory: Mikołaj z Radomia: Alleluja, Wacław z Szamotuł: Już się 

zmierzcha, Mikołaj Gomółka: Kleszczmy rękoma, J.S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645, 
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Inwencja dwugłosowa C-dur, Aria na strunie G; III Koncert Brandenburski cz. III Allegro, A. Vivaldi: Cztery 
Pory roku – wybrane fragmenty, Jerzy Fryderyk Händel: Alleluja i Aria The Trumpet Shall Sound z 

oratorium Mesjasz, W.A. Mozart: Serenada Eine kleine Nachtmusik cz. I, Symfonia g-moll KV 550 część I 
Allegro molto; Ludwig van Beethoven: V Symfonia cz. I Allegro con brio, fragment Finału IX Symfonii; F. 

Chopin: Etiuda c-moll Rewolucyjna op. 10 nr 12, Mazurek D-dur op. 33 nr 2, Preludium A-dur op. 28 nr 7; 

Stanisław Moniuszko Mazur z opery Straszny Dwór, Maurycy Ravel: Bolero; Karol Szymanowski: Źródło 
Aretuzy, Witold Lutosławski: Mała suita, Henryk Mikołaj Górecki: III Symfonia pieśni żałosnych, Wojciech 

Kilar: Polonez; 

• obserwuje technikę gry na organach, wykorzystanie różnych głosów; 

• zna, rozumie i stosuje pojęcia: a capella, chorał gregoriański, motet, polifonia i homofonia, monodia 

akompaniowana, bas cyfrowany, basso continuo, klasycy wiedeńscy, ekspozycja, przetworzenie, 

repryza, transpozycja, etiuda, mazurek, szkoła narodowa, impresjonizm, aleatoryzm; 

• wie, kim byli trubadurzy i truwerzy; 

• zna cechy charakterystyczne oberka, kujawiaka i mazura; 

• zna i realizuje podczas muzykowania podstawowe oznaczenia dynamiczne; 

• przygotowuje inscenizacje związane z poznawanymi kompozytorami, na podstawie scenariusza 

przydziela role, projektuje kostiumy i rekwizyty; 

• wypowiada się i pisze prace pisemne na tematy związane z muzyką; 

• czyta ze zrozumieniem teksty związane z historią muzyki; 

• szuka podobieństw i różnic w przedstawieniu tego samego mitu za pomocą muzyki i poezji; 

• zna pokrótce libretto opery Straszny dwór; 

• wymienia polskich kompozytorów, którzy inspirowali się muzyką ludową, i podaje przykłady ich 

utworów; 

• nagrywa słuchowisko ilustrowane muzyką; 

• gra na dzwonkach utwory z następującego repertuaru: początek Inwencji dwugłosowej C-dur, fragment 

Arii na strunie G, fragment II cz. Koncertu Zima, fragment Symfonii Niespodzianka, fragment I cz. Symfonii 
g-moll, temat z II części Sonaty patetycznej c-moll, fragment Mazurka D-dur op. 33 nr 2, temat z Bolera 
Ravela, fragment Gawota z Symfonii klasycznej Prokofiewa; 

• śpiewa co najmniej 7 pieśni lub piosenek wybranych przez nauczyciela;   

 

2. Muzyka rozrywkowa 

Uczeń: 

• wyraża swoje opinie o muzyce; 

• potrafi opowiadać o swojej ulubionej muzyce; 

• słucha różnych gatunków muzyki rozrywkowej; 

• podaje cechy charakterystyczne następujących gatunków muzyki rozrywkowej: blues, jazz, rock and 

roll, rock, rap, poezja śpiewana; 

• zna i wyjaśnia następujące pojęcia: improwizacja, evergreen, riff gitarowy, hip-hop, break-dance, DJ, MC, 

scratch, beat-box; 

• wymienia kilka nazwisk znanych polskich muzyków jazzowych; 

• rozpoznaje i kojarzy z gatunkiem muzyki następujące postacie i zespoły z historii muzyki rozrywkowej: 

Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple, 

Queen, Metallica, U2, Michael Jackson, Grzegorz Turnau, Marek Grechuta; 

• improwizuje ruch do muzyki; 

• tańczy krok podstawowy rock and rolla; 

• tańczy krok moon walk; 
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• wykonuje prace plastyczne inspirowane muzyką; 

• korzystając z nut, gra na dzwonkach melodie wybranych piosenek.  

 

 

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, 
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• 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. 

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. 
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Oceny 

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

w ciągu całego semestru (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 

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. 

 

 

 

 

 




