
Główne kryteria potrzebne do uzyskania poszczególnych ocen: 

 Ocena niedostateczna: 

Brak opanowania minimum wiadomości określonych programem nauczania, wykazywanie 
lekceważącego stosunku do przedmiotu, brak zeszytu przedmiotowego, brak chęci poprawy 
oceny. Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia lecz niechęci do 
przedmiotu oraz pracy na lekcjach muzyki. 

 Ocena dopuszczająca: 

Opanowanie zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania muzyki na 
poziomie elementarnym, brak systematyczności oraz staranności w podejmowanych 
działaniach oraz w prowadzeniu zeszytu przedmiotowego, prezentowanie biernej postawy 
podczas zajęć. 

 Ocena dostateczna: 

Opanowanie zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w 
sposób częściowy, wykonywanie typowych ćwiczeń i zadań muzycznych o średnim stopniu 
trudności, często z pomocą nauczyciela, słaba aktywność na lekcjach oraz w podejmowaniu 
prac grupowych. 

 Ocena dobra 

opanowanie zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w 
stopniu dobrym, trafne wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce, 
systematyczna i efektywna praca indywidualna lub grupowa, czynny udział w zajęciach 
lekcyjnych, starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy. 

 Ocena bardzo dobra: 

Opanowanie zakresu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania muzyki na 
wysokim poziomie, posługiwanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami   w teorii 
oraz praktyce w szerokim zakresie, wykazywanie dużej aktywności na lekcji, staranność w 
wykonywaniu zadań i ćwiczeń w praktyce, pełne przygotowanie do zajęć muzyki, wzorowo 
prowadzony zeszyt przedmiotowy. 

 Ocena celująca: 

Opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 
programie nauczania; zdobywanie dodatkowej wiedzy, przy użyciu rożnych źródeł 
informacji; aktywność i zdyscyplinowanie na lekcjach; staranność w wykonywaniu zadań i 
ćwiczeń w praktyce, pełne przygotowanie do zajęć muzyki; wzorowo prowadzony zeszyt 
przedmiotowy; opanowanie umiejętności łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami 
z innych przedmiotów; udział w życiu kulturalnym gminy i  powiatu (np.: uroczystości 
szkolne,  koncerty, przedstawienia). 

 



Zakres wiadomości ocenianych w klasie IV: 

1. Zapis nutowy: pięciolinia, klucz wiolinowy, wartości rytmiczne nut i pauz, 
metrum na 2/4, 

3/4, 
4/4, 

3/8, 
6/8, takt, akcent. 

2.  Gama C – dur, solmizacja i nazwy literowe dźwięków. 
3. Kontrasty muzyczne (dynamika): cicho – głośno, wolno – szybko, nisko – 

wysoko, krótko – długo. 
4. Budowa formalna utworów: muzyczne pytania i odpowiedzi AB, ABA,  
5. Symbole narodowe, Mazurek Dąbrowskiego.   
6. kanon w muzyce. 
7. Jednogłosowość i wielogłosowość, linia melodyczna i akompaniament. 
8. Kolędy polskie. 
9. Głos ludzki: bas, tenor, alt, sopran.  
10. Polskie tańce narodowe: polonez, krakowiak, kujawiak, mazur, 

oberek,(charakterystyczne cechy, regiony Polski). 
11. Instrumenty perkusyjne melodyczne i niemelodyczne, instrumenty strunowe 

(geneza powstania, źródło dźwięku). 
12. Sylwetki kompozytorów: F. Chopin, A. Vivaldi, W. A. Mozart, Piotr 

Czajkowski 
 

 

 

 


