
           METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KL.IV-VI   Z PRZEDMIOTU    

                                                           MUZYKA                 

1. OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA: 
 śpiew solowy, zbiorowy, grę na flecie lub innym instrumencie melodycznym; 
 wiadomości o muzyce, kompozytorach, dziełach muzycznych, itp.; 
 aktywność, pracę na lekcji i zaangażowanie; 
 pracę domową; 
 pisemne prace kontrolne; 
 sposób prowadzenia zeszytu. 

 
2.  Uczeń jest przygotowany do lekcji gdy posiada: zeszyt, flet, podręcznik oraz odrobił pracę 

domową, ma ją przy sobie i potrafi zaprezentować jej rezultat. 
3. W każdym semestrze można przed lekcją zgłosić dwa nieprzygotowania, dwa braki zeszytu i 

fletu. Każde następne jest równoznaczne z otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej. 
4.  Zaległości spowodowane nieobecnością, uczeń powinien uzupełnić w ciągu dwóch tygodni. W 

przypadku dłuższej nieobecności termin ten uzgadniany jest indywidualnie. 

  

KRYTERIA I ZAKRES OCENIANIA NA LEKCJACH  MUZYKI W KLASACH IV-VI 

Ocenę  celującą(6)  otrzymuje uczeń, który: 

 prawidłowo i samodzielnie śpiewa piosenkę z podręcznika oraz repertuaru dodatkowego, 

 prawidłowo i samodzielnie gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z 
podręcznika i repertuaru dodatkowego, samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór, 

 potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego, posiada wiedzę i umiejętności wykraczające 
poza poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą, 

 jest bardzo aktywny muzycznie,  

 wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodie do wiersza, akompaniament 
perkusyjny do piosenki, 

 rozwija swoje zainteresowania muzyczne poprzez udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
zajęciach muzycznych (chór, szkoła muzyczna, baletowa, zespół ludowy itp.), 

 reprezentuje szkołę w pozaszkolnych konkursach muzycznych, 

 bierze udział w życiu muzycznym pozaszkolnym (indywidualne wyjścia do Filharmonii, Opery, 
na koncerty ulubionej muzyki  itp., potwierdzone samodzielnie napisaną recenzją z danego 
wydarzenia muzycznego). 
 

Ocenę bardzo dobrą(5) otrzymuje uczeń, który: 

 prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 
nauczania, 

  prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 
przewidzianych w programie nauczania, 

 umie bezbłędnie wykonywać rytmy gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych, 

 potrafi rytmizować teksty, 

 rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać, 

 zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie, 

 podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy. 



              Ocenę dobrą(4) otrzymuje uczeń, który: 

 poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe, 

 poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do 
piosenek na używanym na lekcji instrumencie melodycznym, 

 wykonuje proste rytmy  gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych, 

 rytmizuje łatwe teksty, 

 zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie i wie, co one oznaczają, 

 prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 
 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

 niezbyt poprawnie z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w 
programie nauczania, 

 niezbyt poprawnie z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcji instrumencie 
melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania, 

 wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne- gestodźwiękami i na instrumentach 
perkusyjnych niemelodycznych, 

 zna tylko niektóre terminy muzyczne, 

 prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 
 

Ocenę dopuszczającą   (2) otrzymuje uczeń, który: 

 niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 
przewidzianych w programie nauczania, 

 niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę  
i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 

 niechętnie podejmuje działania muzyczne, 

 myli terminy muzyczne, 

 dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 

 najprostsze polecenia, ćwiczenia rytmiczne  wykonuje z pomocą nauczyciela. 
 

 Ocenę niedostateczną  (1) otrzymuje uczeń  tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. pomimo 
usilnych starań nauczyciela wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki 
w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących przedmiotu i nie stara się ich 
nadrobić. W ogóle nie jest zainteresowany muzyką, nie chce pokonywać trudności,  zajmuje się 
całkiem innymi sprawami na lekcjach muzyki czy podczas koncertów  Filharmonii. 

 


