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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA                       

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 77 W KRAKOWIE rok szkolny 2021/2022 

 

KLASA IV 

1. Uczeń rozróżnia pojęcia: rytm i melodia. 

2. Zna wartości nut i pauz oraz nazwy dźwięków, potrafi przeczytać (realizacja na instrumencie) 

 prosty zapis rytmiczny i melodyczny. 

3. Uczeń zna gamę C-dur. 

4. Zna i rozróżnia instrumenty perkusyjne.  

5.  Odtwarza ruchem i gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne. 

6. Śpiewa piosenki solo i w zespole. 

7.  Zna podstawowe informacje o polskiej muzyce ludowej ze szczególnym uwzględnieniem 

własnego regionu. 

8.  Zna i rozróżnia polskie tańce narodowe i ich charakterystyczne cechy, hymn i symbole  

narodowe. 

9.  Zna podstawowe informacje o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- niechętnie uczestniczy w lekcjach, 

- nie opanował większości przekazywanych treści: 

 zna pojęcia: rytm i melodia, 

 zna instrumenty perkusyjne, 

 potrafi wymienić wartości nut i nazwy literowe dźwięków, 

 potrafi wymienić polskie tańce narodowe, 

 zna hymn i symbole narodowe, 

 wskazuje Chopina, jako narodowego kompozytora, 

- nie opanował podstawowych umiejętności przewidzianych w programie. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował niektóre treści i umiejętności przewidziane w programie: 

 zna i rozróżnia pojęcia: rytm i melodia, 

 zna i rozróżnia wartości nut i pauz, 

 zna i rozróżnia instrumenty perkusyjne, 

 zna i potrafi zapisać i nazwać dźwięki gamy C-dur, 

 potrafi wymienić podstawowe regiony etnograficzne Polski, 

 potrafi wymienić charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych, 

 zna hymn i symbole narodowe, 

 zna najważniejsze wydarzenia z życia Chopina, 

- śpiewa piosenki w zespole, 

- nie wykorzystuje swoich wiadomości i umiejętności. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę dostateczną, a ponadto: 

- częściowo wykorzystuje wiadomości i umiejętności: 

 odtwarza proste schematy rytmiczne, 

 potrafi zrealizować prosty zapis melodyczny na instrumencie, 

- potrafi wskazać podstawowe regiony etnograficzne Polski, 

- potrafi wymienić podstawowe formy twórczości Chopina, 

- śpiewa piosenki solo i w zespole. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę dobrą, a ponadto: 

- chętnie pracuje na lekcjach, 

- opanował wszystkie treści przewidziane w programie, 
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- w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności: 

 wykonuje na instrumentach (perkusyjnych i melodycznych) podstawowy zapis nutowy 

zgodnie ze wskazaniami rytmicznymi oraz w oparciu o gamę C-dur, 

- potrafi wymienić utwory reprezentatywne dla twórczości Chopina, 

- poszerza swoje wiadomości i umiejętności. 

 

 

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny. Uczeń powinien na 2 tygodnie przed wystawieniem 

oceny śródrocznej lub końcoworocznej zgłosić chęć poprawienia jej, przygotować się do testu 

kontrolnego adekwatnego do oceny i wykonać ćwiczenia muzyczne w zakresie określonym przez 

nauczyciela. Poprawa oceny ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych. 

 

METODY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z MUZYKI 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z muzyki nie są średnią ocen bieżących. 

2. Oceny bieżące uczeń otrzymuje za: 

Odpowiedź ustna (T) - Uczeń może być pytany z wiadomości i umiejętności obejmujących trzy 

ostatnie jednostki lekcyjne. Sprawdzian pisemny teoretyczny (S) - Uczeń, na co najmniej tydzień 

przed sprawdzianem, otrzymuje pisemną informację o terminie sprawdzianu i zakresie sprawdzanych 

wiadomości. Grę na instrumencie melodycznym (I) - Uczeń, co najmniej tydzień przed, zostaje 

poinformowany o ćwiczeniach (melodiach) do samodzielnego przygotowania. Ćwiczenia rytmiczne 

(R) - Oceniane są ćwiczenia wykonywane przez ucznia podczas zajęć i ćwiczenia przygotowane 

samodzielnie. Śpiew piosenek (Ś) - Oceniany jest śpiew piosenek przygotowanych podczas zajęć 

lekcyjnych. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego (Z) - Uczeń w zeszycie ma zapisane wszystkie 

lekcje,  notatki przepisane z tablicy, zadania domowe. Ćwiczenia notacji muzycznej (C) - Oceniane 

są ćwiczenia wykonywane podczas zajęć w zeszycie przedmiotowym lub/i w podręczniku. Kartkówki, 

dyktanda (K) - Uczeń może napisać niezapowiedziany wcześniej krótki, kilkuminutowy sprawdzian 

ze znajomości nut lub z wiadomości obejmujących trzy ostatnie jednostki lekcyjne. Prace terminowe, 

prace dodatkowe, referaty  (D). Konkursy szkolne i międzyszkolne oraz aktywne uczestnictwo 

w życiu artystycznym szkoły (chór, zespół muzyczny), aktywna, problemowa praca podczas 

lekcji (A). 

3. Wszystkie oceny są jawne i uzasadnione przez nauczyciela pisemnie lub ustnie. 

4. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji. 

5. Wszystkie sprawdziany są obowiązkowe. 

6. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian, powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

podczas dyżuru nauczyciela.  

7. Każdy sprawdzian można poprawić podczas dyżuru nauczyciela. 

 

 

 

 

 

Ocenę celującą na poszczególnych poziomach, otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania 

na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- chętnie i twórczo pracuje na lekcjach, wykonuje dodatkowe (trudniejsze) zadania, 

- rozwija swoje zdolności, 

- płynnie i swobodnie posługuje się swoimi wiadomościami i umiejętnościami, 

- uczestniczy w dodatkowych zajęciach, chętnie przygotowuje i prezentuje swoje umiejętności 

w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły oraz środowiska lokalnego. 
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OCENIANIE BIEŻĄCE Z ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH NA KAŻDYM POZIOMIE 

 

ŚPIEW: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- mimo kilkukrotnie wykonywanych ćwiczeń i powtórzeń nie opanował tekstu, 

- bagatelizuje oceniane ćwiczenia. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- mimo kilkukrotnie wykonywanych ćwiczeń i powtórzeń częściowo opanował tekst. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za: 

- rytmiczną melorecytację. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za: 

- poprawne wykonanie piosenki pod względem rytmicznym i melodycznym przy akompaniamencie 

z linią melodyczną. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń za: 

- poprawne wykonanie piosenki pod względem rytmicznym i melodycznym przy akompaniamencie 

bez linii melodycznej lub a cappella. 

 

GRA NA INSTRUMENCIE MELODYCZNYM: 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- mimo kilkukrotnie wykonywanych ćwiczeń i powtórzeń nie opanował zapisu muzycznego, 

- bagatelizuje oceniane ćwiczenia. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- mimo kilkukrotnie wykonywanych ćwiczeń i powtórzeń częściowo opanował zapis muzyczny, 

- wykonał ćwiczenie z licznymi błędami rytmicznymi i melodycznymi. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za: 

- wykonanie ćwiczenia z nielicznymi błędami rytmicznymi i melodycznymi. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za: 

- poprawne wykonanie poprawne wykonanie ćwiczenia pod względem rytmicznym i melodycznym 

w odpowiednim tempie. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń za: 

- poprawne wykonanie ćwiczenia pod względem rytmicznym i melodycznym w odpowiednim 

tempie, z właściwym frazowaniem i z wykorzystaniem środków wyrazu muzycznego. 

 

ĆWICZENIA RYTMICZNE: 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- mimo kilkukrotnie wykonywanych ćwiczeń i powtórzeń nie opanował zapisu rytmicznego, 

- bagatelizuje oceniane ćwiczenia. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- mimo kilkukrotnie wykonywanych ćwiczeń i powtórzeń częściowo opanował zapis rytmiczny, 

- wykonał ćwiczenie z licznymi błędami. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za: 

- wykonanie ćwiczenia z nielicznymi błędami rytmicznymi. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za: 

- poprawne wykonanie poprawne wykonanie ćwiczenia pod względem rytmicznym w odpowiednim 

tempie. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń za: 

- poprawne wykonanie ćwiczenia pod względem rytmicznym i melodycznym w odpowiednim 

tempie, z właściwym frazowaniem i z wykorzystaniem środków wyrazu muzycznego. 

 

 

opracował mgr Piotr Banasiak 

 


