
Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4-6 
 

1. Na lekcji muzyki obowiązuje zeszyt dwiczeo i podręcznik. 
2. Ocenie w ciągu roku podlegad będą: 

 udział w lekcji, 

 przygotowanie do zajęd (pamięciowe opanowanie poznanych piosenek, dodatkowe 
wiadomości i materiały przyniesione na lekcję) 

 wiadomości sprawdzane w formie: dwiczeo, kartkówek oraz pracy semestralnej. 
 
 
 

Kryteria oceniany z muzyki w klasach 4-6 
 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych 
programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo: 

 Czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

 Wykazuje zainteresowanie muzyką (bierze udział w zajęciach koła wokalnego, występach 
reprezentujących szkołę), 

 Podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie 
artystyczne klasy i szkoły) 

 Reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych. 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeo, który opanował zakres wiedzy i umiejętności  w                                  

wysokim stopniu, a ponadto: 

 Wykazuje aktywną postawę indywidualna i zespołową, 

 Wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadao i powierzonych mu ról, 

 Uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

 Starannie wykonuje dwiczenia, 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeo, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w 

stopniu dobrym, a także : 

 Pracuje systematycznie i efektywnie indywidualnie i zespołowo, 

 Odpowiednio wywiązuje się z części zadao i powierzonych mu ról, 

 Najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe, 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeo, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu 

poprawnym oraz: 

 Nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 

 Najczęściej otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe. 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeo, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na 

poziomie elementarnym, a także: 

 Nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 

 Niestarannie wykonuje dwiczenia, 

 Najczęściej otrzymuje oceny dopuszczające. 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeo, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 

materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: 

 Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

 Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

 Nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny, 
Ocena na semestr nie wynika z możliwości, czy braku uzdolnieo ucznia, lecz całkowitej 
niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach 


