
Ogólne kryteria ocen z muzyki
OCENA CELUJ CA

• posiada wiedz  i umiej tno ci na ocen  bardzo dobr
• Ucze  aktywnie uczestniczy w yciu artystycznym miasta i szko y
• Ucz szcza na dodatkowe zaj cia muzyczne (ko a zainteresowa , szko y

muzyczne, ogniska, zaj cia indywidualne)
• Potrafi zagra  na instrumencie lub bierze udzia  w przegl dach, festiwalach

piosenki na etapie pozaszkolnym
• Uczestniczy w konkursach muzycznych i wyst pach
• Uczestniczy w zaj ciach szkolnego zespo u wokalnego
• Wykazuje wybitne zdolno ci twórcze podczas realizowania wicze

muzycznych



OCENA BARDZO DOBRA
• Wykazuje inicjatyw  w rozszerzaniu wiedzy i dzieli si  zdobytymi

informacjami z innymi uczniami
• Prawid owo i ze zrozumieniem pos uguje si  terminami w zakresie muzyki
• ledzi na bie co wydarzenia artystyczne i wyra a opini  na ich temat
• Potrafi wyodr bni  na podstawie wybranych dzie  muzyki klasycznej cechy

charakterystyczne epoki, potrafi przyporz dkowa  je do materia ów
wi kowych

• Aktywnie uczestniczy w wiczeniach rytmiczno-muzycznych stosuj c w asne
twórcze rozwi zania

• Opanowa  w pe ni tre ci programowe i samodzielnie wykorzystuje wiedz  w
praktyce.

• Potrafi za piewa  poprawnie melodycznie i rytmicznie pie ni jednog osowe,
uk ady dwug osowe oraz w kanonie

• Rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich brzmieniu
• Wykazuje si  wiadomo ciami na temat twórczo ci F. Chopina, S. Moniuszki,

J. S. Bacha.
• Posiada wiadomo ci na temat gatunków muzyki.
• Korzysta ze s owników, przewodników i ksi ek o muzyce.

OCENA DOBRA
• Nie opanowa  w pe ni przewidzianych umiej tno ci i tre ci programowych.
• Potrafi poprawnie za piewa  pie ni obowi zkowe, atwe uk ady dwug osowe

i w kanonie.
• Zna formy muzyczne: AB, ABA, rondo, wariacje
• Zna sk ad orkiestry symfonicznej
• Posiada podstawowe wiadomo ci na temat twórczo ci F. Chopina, S.

Moniuszki, J.S. Bacha oraz znaczenie ich muzyki.
• Zna twórczo  polskich kompozytorów, potrafi omówi  pierwiastki narodowe

tkwi ce w ich dzie ach
• Rozumie i potrafi u ywa  do opisu dzie  muzyki powa nej odpowiednich

terminów
• Potrafi wymieni  i usytuowa  w czasie wybrane dzie a muzyczne
• Zna obrz dy i obyczaje ludowe.
• Rozpoznaje rytmy polskich ta ców narodowych

OCENA DOSTATECZNA
• Opanowa  w cz ci wiedz  i umiej tno ci zgodnie ze swoimi mo liwo ciami, jest

aktywny.
• Potrafi za piewa  pie ni poprawnie pod wzgl dem rytmicznym.
• Rozpoznaje utwory z literatury obowi zkowej.
• Rozró nia kilka polskich ta ców narodowych.
• Pami ta i rozumie najwa niejsze elementy charakteryzuj ce muzyk
• Zna grupy instrumentów i ich brzmienie
• Realizuje wiczenia praktyczne
• Potrafi korzysta  z ró nych róde  informacji dotycz cych muzyki
• Prowadzi na bie co notatki w zeszycie przedmiotowym



OCENA DOPUSZCZAJ CA
• Ma braki w wiedzy i umiej tno ciach, chocia  podejmuje starania i wykazuje
• minimum aktywno ci,
• Potrafi za piewa  poprawnie,
• Prowadzi zeszyt wicze .
• Pami ta najwa niejsze elementy charakteryzuj ce konkretne zjawiska, epok ,

styl
• Rozumie podstawowe terminy z zakresu muzyki
• Realizuje tylko niektóre wiczenia muzyczno-ruchowe

OCENA NIEDOSTATECZNA
• Nie wykazuje aktywno ci i zaanga owania
• Nie potrafi i nie chce piewa ,
• Nie prowadzi zeszytu wicze .








