
Wymagania edukacyjne z muzyki 4 – 6  

 

Na lekcjach muzyki w szkole podstawowej stosuje się następujące formy aktywności muzycznej:  

1. Śpiew 

2. Gra na instrumentach 

3. Słuchanie muzyki 

4. Tworzenie muzyki 

5. Ruch przy muzyce 

6. Przyswajanie podstawowych wiadomości dotyczących muzyki 

 

Kryteria oceniania uczniów – wymagania edukacyjne 

  

Stopień celujący: 

1. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, wyróżnia się nienaganną postawą 

wobec stawianych zadań 

2. Opanował wiedzę w zakresie wybranych tematów w stopniu wykraczającym poza wiedzę 

programową 

3. Wykazuje się dużymi umiejętnościami muzycznymi (śpiew, gra na instrumentach, percepcja 

muzyki) 

4. Wykazuje się inwencją twórczą 

5. Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych ( zespól muzyczny, 

konkursy, przeglądy, szkoła muzyczna) 

 

Stopień bardzo dobry: 

1. Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, wkłada duży wysiłek w 

wykonywanie zadań 

2. Opanował wiedzę w zakresie wybranych tematów w stopniu bardzo dobrym 

3. Wykazuje się dużymi umiejętnościami muzycznymi ( wokalno- instrumentalnymi, 

percepcyjnymi) 

4. Wykazuje się inwencją twórczą 

5. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem poza szkołą ( książki, płyty, nagrania) 

 

Stopień dobry: 

1. Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych – wykonuje większość stawianych zadań 

2. Opanował podstawową wiedzę w zakresie wybranych tematów ( w  stopniu dobrym) 

3. Wykazuje się umiejętnościami muzycznymi ( śpiew, gra na instrumentach, percepcja, 

ćwiczenia rytmiczne) – niektóre zadania wykonuje z pomocą nauczyciela 

4. Uczestniczy w zajęciach twórczych 

 

Stopień dostateczny: 

1. Uczestniczy w zajęciach lekcyjnych nie wkładając dużego wysiłku w wykonywanie zadań 

2. Opanował niektóre wiadomości w zakresie wybranych tematów 

3. Wykazuje się podstawowymi umiejętnościami muzycznymi (śpiew, ćwiczenia rytmiczne i 

percepcyjne) 

 

Stopień dopuszczający: 

1. Uczestniczy w zajęciach lekcyjnych nie wkładając dużego wysiłku w wykonywanie zadań 

2. Opanował elementarne wiadomości z wybranych tematów 

3. Wykonuje bardzo łatwe zadania (śpiew, ćwiczenia percepcyjne i rytmiczne) 

 

Ocenę z muzyki reguluje: 

1. Aktywność ucznia na lekcjach i jego osobista ekspresja 



2. Widoczne zaangażowanie ucznia w działalność twórczą, rzetelność wykonywania zdań, 

umiejętność pracy w grupie 

3. Widoczne zainteresowanie ucznia przedmiotem, także w ramach własnych zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

 

Kryteria umożliwiające ubieganie się o podwyższenie oceny: 

1. Ocena klasyfikacyjna półroczna była co najmniej taka jak proponowana 

2. Wszystkie nieobecności ucznia na lekcji zostały usprawiedliwione 

3. Przynajmniej połowa ocen cząstkowych w drugim półroczu danego roku szkolnego jest 

równa lub wyższa od oceny, którą pragnie otrzymać uczeń 

4. Wszystkie działania praktyczne ( śpiew, gra na instrumencie, odtwarzanie, rytm) zostały 

przez ucznia zaliczone. 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny, jeśli na dwa tygodnie przed wystawieniem oceny 

rocznej zgłosi chęć poprawienia jej. Warunkiem oprócz powyższych jest napisanie testu 

kontrolnego adekwatnego do oceny oraz wykonanie dwóch ćwiczeń muzycznych o tematyce 

określonej przez nauczyciela. Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się 

na zajęciach edukacyjnych. 

 

W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic nie zgadza się z proponowaną formą poprawy oceny lub 

skutkiem tej poprawy,  mogą  zgłosić pisemnie dyrektorowi Zespołu chęć otrzymania oceny 

wyższej niż przewidywana zgodnie z  § 62 statutu. 

  W ramach zaliczenia uczeń wykonuje 2 ćwiczenia muzyczne ( wokalne i instrumentalne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


