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Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne 

z muzyki dla klas 4–8 szkoły podstawowej 
 

 

 

 

Wstęp 

 

Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej na lekcjach muzyki odbywa się za 

pomocą różnorodnych działań: 

 śpiewu, 

 gry na instrumentach, 

 słuchania muzyki, 

 zadań twórczych, 

 przekazywania wiadomości o muzyce. 

 

W zajęciach muzycznych pozytywnej ocenie powinna podlegać przede wszystkim aktywność 

ucznia oraz jego postępy – tak w rozwoju muzycznym, jak i w umiejętnościach.  

 

Wymagania edukacyjne: 

 

1. Uczeń na każdej lekcji powinien posiadać  flet oraz zeszyt,  mieć odrobioną pracę domową, 

być przygotowanym do opowiedzenia lub opisania tematu dwóch ostatnich zajęć lub ostatniej 

pracy domowej.  

2. Uczeń może być jeden  raz nieprzygotowany do lekcji ( lub nie posiadać zadania domowego) w 

okresie i zobowiązany jest zgłosić to nauczycielowi przed lekcją. Fakt ten oznaczany jest w 

dzienniku skrótem "np".  Za każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania, czy 

niewykonanie innego zadania ustalonego z nauczycielem uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

3. Nieprzygotowanie nie może dotyczyć zapowiadanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

np. zaliczenie piosenki lub utworu na flet, sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki. 

4. W przypadku nieobecności  na zajęciach lekcyjnych, uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w 

wiadomościach i w zeszycie w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; w przypadku dłuższej 

nieobecności termin ten uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem. 

5. W przypadk nieobecności ucznia na sprawdzianie, kartkówce, zapowiedzianej odpowiedzi ze 

śpiewu lub gry na flecie, nie oddaniu pracy w wyznaczonym terminie – w dzienniku pojawi się 

zapis 0. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków w terminie dwóch tygodnii. W 

przypadku nieuzupełnienia zaległości znak 0 zostanie zastąpiony oceną niedostateczną. 

6. Zaległe lub ocenione na ocenę niedostateczną sprawdziany, kartkówki, zaliczenia śpiewu lub 

gry na flecie (oraz inne zadania wyznaczone przez nauczyciela) uczeń zalicza w ciągu dwóch 

tygodni, na dyżurze konsultacyjnym wyznaczanym przez nauczyciela. 

7. Poprawie podlegają prace pisemne oraz działania muzyczne tj. : śpiew, gra na instrumentach 

(uczeń może przystąpić do poprawy oceny tylko jeden raz). W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ustala warunki poprawy indywidualnie. Ocena z poprawy brana jest pod uwagę przy 

wystawianiu oceny klasyfikacyjnej.  
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8. Aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji oprócz oceny cyfrowej może być również 

oceniane znakami „+” lub „-„ , znaki te kumulują się wg następujących zasad:  szejść znaków 

„+” równa się ocenie celującej za aktywność, pięć znaków „-„ skutkuje otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

9. Wybrane przez nauczyciela formy aktywności ucznia, w tym prace pisemne, mogą być 

oceniane z zastosowaniem zasad oceniania kształtującego (bez oceny sumującej); ocena 

kształtująca jest informacją, jak uczeń może na bieżąco poprawiać i doskonalić swoją pracę i - 

w konsekwencji - osiągnąć lepsze efekty i wyniki nauczania; ocena ta jest brana pod uwagę 

przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej.   

10. Przy ocenianiu twórczości uczniów przede wszystkim brany jest pod uwagę wkład pracy ucznia. 

11. Oceniane są wyłącznie prace podpisane imieniem i nazwiskiem (oddanie do oceny pracy 

niepodpisanej jest równoznaczne z niewykonaniem jej). 

12. Wszelkie próby „ściągania” podczas sprawdzianów, a także odpisywania prac domowych oraz 

korzystania z podpowiadania powodują wystawienie oceny niedostatecznej (otrzymuje ją 

również ten, kto umożliwia odpisywanie lub podpowiada). 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć 

Ocenianie na lekcji podlegają: 

 

1. Aktywność na lekcji i poza nią (prace dodatkowe) (waga3) 

2. Śpiewanie (zbiorowe i indywidualne) (waga 2) 

3. Granie na instrumentach (waga 2) 

4. Odpowiedzi ustne (waga 2) 

5. Ćwiczenia pisemne (oceniane pod kątem poprawności merytorycznej i strony estetycznej) 

(waga1) 

6. Prace  pisemne (waga 2) 

7. Sprawdziany innych umiejętności praktycznych np. taktowanie, wyklaskiwanie rytmu  

(waga 2) 

8. Prace domowe (waga 1) 

9. Słuchanie muzyki (waga1) 

 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

Bieżącej ocenie podlegają: 

a) Praca na lekcji: 

 Za aktywne uczestnictwo w zajęciach uczeń oceniany jest oceną cyfrową lub za pomocą 

plusów i minusów, które są przeliczane na stopnie (według ustaleń pkt. 7 Wymagania 

edukacyjne). Plusy uczeń otrzymuje za aktywność na lekcji, samodzielną pracę na lekcji 

oraz pracę w grupie. Minusy uczeń otrzymuje za niewykonanie zadania na lekcji, brak 

zaangażowania w pracę grupową, rażącą bierność, niechęć do współpracy. 

b) Śpiew: 

 Oceniane jest: intonacja dźwięku, właściwa dykcja, zachowanie odpowiedniego rytmu, a 

dodatkowo także prawidłowe frazowanie i zachowanie charakteru piosenki. Ocenie 

podlega również postawa ucznia podczas śpiewu. 

c) Gra na instrumentach: 
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 Gra na instrumentach melodycznych – oceniane jest prawidłowe wydobycie dźwięku, 

zgodność przebiegu melodii i rytmu z zapisem, a także odpowiednia dynamika, charakter i 

frazowanie. 

 Gra na instrumentach niemelodycznych – oceniane jest wydobycie dźwięku, zachowanie 

odpowiedniego rytmu, prawidłowe trzymanie instrumentu. 

 Za aktywny udział w akompaniowaniu instrumentalnym do utworu oprócz oceny cyfrowej 

uczeń może otrzymać również plus. 

d) Odpowiedzi ustne: 

 Oceniana jest poprawność merytoryczna wypowiedzi. 

e) Ćwiczenia pisemne, karty pracy, zadania domowe 

 Oceniane są poprawność merytoryczna, systematyczność odrabiania i estetyka. 

 Praca powinna być wykonana starannie, a w przypadku pracy pisemnej – czytelnie! 

 Mogą być sprawdzane wybiórczo podczas lekcji przez nauczyciela 

 Prace domowe nie zawsze muszą być oceniane 

 Oceniana jest samodzielność, kreatywność i pomysłowość prac  

 

f) Sprawdziany: 

 Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem. 

 Oceny ze sprawdzianów są ustalane na podstawie progów procentowych. 

 

g) Kartkówki: 

 Kartkówka nie musi być zapowiadana; jej materiał dotyczy  ostatniego zagadnienia 

tematycznego.  

         

 

 

 

PROCENTOWE PROGI OCEN 

 

OCENA PROGI PROCENTOWE 

niedostateczny 0% - 34 %    

dopuszczający 35 %  - 49% 

dostateczny 50 % -69% 

dobry 70 % -89% 

bardzo dobry 90 % -95% 

celujący   96% -100% 

 

       h) Słuchanie muzyki: 

 Aktywne słuchanie muzyki klasycznej oceniane jest podczas lekcji i zapisywane znakiem 

„+”  lub „-”. Znaki te sumują się  dając odpowiednio ocenę bardzo dobrą lub ocenę 

niedostateczna.  
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Kryteria oceniania: 

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające 

się na gruntownej wiedzy określonych w wymaganiach programowych oraz umiejętność 

zastosowania tej wiedzy w praktyce. Ocenę celującą może również otrzymać uczeń, który czynnie 

muzykuje- gra na instrumentach i prezentuje te umiejetności podczas lekcji, uroczystości szkolych, 

bierze czynny udział w życiu muzycznym szkoły poprzez udział  w zajęciach chóru szkolnego  - 

reprezentując szkołę w konkursach muzycznych i otrzymuje w nich nagrody 1, 2 lub 3 miejsca.  

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który aktywnie uczestniczy w lekcjach, w pełni 

opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności, zadania wykonuje 

samodzielnie i bez pomocy nauczyciela, z zaangażowaniem muzykuje zespołowo i samodzielnie, 

dużo pracuje nad zdobyciem nowych umiejętności muzycznych. 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który zazwyczaj jest aktywny na lekcjach, opanował 

przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności w stopniu wystarczającym, zadania 

rozwiązuje z niewielką pomocą nauczyciela (szczególnie jeśli nie ma zdolności muzycznych), 

chętnie bierze czynny udział w zespołowym muzykowaniu, stara się zdobyć nowe umiejętności 

muzyczne. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który rzadko jest aktywny na lekcjach, opanował 

przekazaną przez nauczyciela wiedzę i umiejętności w podstawowym zakresie, zadania wykonuje z 

pomocą nauczyciela, bez zaangażowania bierze udział w zespołowym muzykowaniu, nie angażuje 

się w zdobywanie nowych umiejętności muzycznych. 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który na lekcjach nie jest aktywny, opanował 

podany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności w stopniu niepełnym, zadania wykonuje 

tylko z pomocą nauczyciela i wyłącznie po zachęcie z jego strony, rzadko bierze udział w 

zespołowym muzykowaniu, nie próbuje zdobyć nowych umiejętności muzycznych. 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w ogóle nie jest aktywny na lekcjach, nie 

opanował minimum zakresu wiedzy i umiejętności, nie bierze udziału w zespołowym 

muzykowaniu, demonstruje wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Wymagania 

          

 Ocena 

Śpiew Gra na instrumentach Umiejętność 

zastosowania 

wiadomości 

k
o
n
ie

cz
n
e
 

D
o
p
u
sz

cz
aj

ą
ca

 

Uczeń: 

- podejmuje próbę śpiewu 

piosenki  

w parze, wspomaganej przez 

nauczyciela, 

- ma problemy ze znajomością 

tekstu (popełnia liczne błędy), 

- ma problemy z intonacją i 

dykcją, 

- stara się zachować właściwą 

postawę 

Uczeń: 

- podejmuje próbę gry na 

instrumencie wybranego 

fragmentu utworu  przy 

pomocy nauczyciela, 

- podczas gry popełnia 

liczne błędy, 

Uczeń: 

-rzadko podejmuje 

próby uczestnictwa w 

lekcji, 

- bardzo rzadko 

udziela dobrej 

odpowiedzi, 

- regularnie myli 

podstawowe pojęcia 

muzyczne, 
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- śpiewa piosenkę w parze 

przy pomocy nauczyciela, 

-  w tekście piosenki popełnia 

błędy, 

- ma problemy  

z dykcją i intonacją, 

- stara się zachować właściwą 

postawę 

- przy pomocy 

nauczyciela gra na 

instrumencie fragment 

poznanego utworu 

posługując się 

podpisanym zapisem 

nutowym, 

- podczas gry popełnia 

błędy. 

- czasami uczestniczy 

w lekcji, 

- stara się udzielać 

właściwych 

odpowiedzi, 

- często myli 

podstawowe pojęcia 

muzyczne, 

D
o
b
ra

 

- śpiewa piosenkę w parze 

znając tekst na pamięć i 

popełniając nieliczne błędy, 

- dba o dykcję i intonację, 

- zachowuje właściwą 

postawę 

- gra na instrument cały 

utwór w wolnym tempie, 

zgodnie z zapisem 

nutowym, 

- podczas gry popełnia 

nieliczne błędy, 

- posługuje się własnym 

zapisem nutowym 

podpisanym literowo. 

-uczestniczy w lekcji, 

- wykazuje się 

większą aktywnością, 

- często udziela 

właściwych 

odpowiedzi, 

- czasami myli 

poznane pojęcia 

muzyczne. 

B
ar

d
zo

 d
o
b
ra

 

- śpiewa piosenkę 

indywidualnie z pamięci , 

- zna tekst całej piosenki, 

- stosuje właściwą dykcję i 

intonację, 

- zachowuje właściwą 

postawę 

- gra na instrumencie 

poprawnie cały utwór 

zgodnie z zapisem 

nutowym, 

- wykonuje utwór na 

drugiej jednostce 

lekcyjnej (ma tydzień lub 

dwa tygodnie na 

zaliczenie poznanego 

utworu). 

- aktywnie 

uczestniczy w lekcji, 

- bardzo często 

udziela właściwych 

odpowiedzi, 

- używa właściwych 

pojęć muzycznych, 
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- śpiewa piosenkę 

indywidualnie, 

- zna tekst w dodatkowym 

wymiarze, 

- stosuje właściwą dykcję i 

intonację, 

- zachowuje właściwą 

postawę, 

- potrafi pracować całym 

ciałem podczas śpiewu lub 

zaakompaniować na 

dowolnym instrumencie. 

 

- gra bezbłędnie utwór na 

lekcji, na której go 

poznał (przed 

rozpoczęciem wspólnej 

nauki z nauczycielem), 

- na kolejnych lekcjach 

gra utwór z pamięci, 

- gra samodzielnie 

zaproponowany przez 

siebie utwór. 

 

-bardzo aktywnie 

uczestniczy w lekcji, 

- zawsze udziela 

właściwych 

odpowiedzi 

posługując się 

właściwymi 

pojęciami 

muzycznymi, 

-bierze czynny udział 

w działaniach 

muzycznych na rzecz 

szkoły np. występuje 

z chórem szkolnym w 

koncertach, 

akademiach, 

konkursach. 

- rozwija 

zainteresowania 

przygotowując 

dodatkowe materiały, 

- reprezentuje szkołę 

w konkursach 

muzycznych 

odnosząc w nich 

sukcesy. 

 

 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach 

 

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie i rodzice są informowani na bieżąco poprzez wpis do      

zeszytu przedmiotowego i e-dziennika. Ustnie-podczas drzwi otwartych, po zebraniach z 

rodzicami, w trakcie indywidualnych  spotkań. 

Ocenione prace klasowe uczeń zabiera do domu, przekazuje do wglądu rodzicom, którzy 

potwierdzają podpisem zapoznanie się z wynikiem. Podpisaną pracę uczeń zwraca nauczycielowi 

na następnych zajęciach. 

2. Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny. 

3. Oceny ze sprawdzianów,  kartkówek, prac domowych są uzasadniane przez nauczyciela pisemnie 

w formie: recenzji, punktacji wynikającej z kryteriów, oceny kształtującej. 

4. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowywania do lekcji, lekceważącego stosun-

ku do przedmiotu – rodzice informowani będą poprzez wiadomość w e-dzienniku, podczas organi-

zowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie. Nauczyciel wskaże sposoby po-

mocy uczniowi w nauce. 

6. O zagrażającej na koniec okresu lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej rodzice są powiada-
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miani przez nauczyciela lub wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (roczną), o pro-

ponowanej ocenie rocznej - na 2 tygodnie przed klasyfikacją. 

 

Zasady odwołania się od proponowanej oceny rocznej 

1. Ocena uwzględnia postępy ucznia i jego rozwój w czasie roku szkolnego.  

2. Ocena roczna uwzględnia ocenę okresową.  

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych.  

  

Uczeń może odwołać się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej rocznej po spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

a) napisanie wszystkich wymaganych prac pisemnych 

b) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z pisemnych prac jak w punkcie „a”, 

c) opanowanie wymaganych piosenek oraz utworów na flet 

d) korzystanie ze wsparcia nauczyciela na konsultacjach, 

e) w przypadku ucznia, który otrzymał jedynkę na I okres, opanowanie przez niego treści z I 

okresu, w sposób uzgodniony z nauczycielem,  

 

Praca i ocenianie uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

1. Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią PP-P oraz zaleceniami w orzeczeniach o potrzebie 

kształcenia specjalnego, dostosowuje do ucznia warunki pracy na lekcji (metody i formy, stosuje 

indywidualizację zadań i standardów wymagań respektujących dysfunkcję).  

2.W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

wzmacniania, poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

małych sukcesów. 

 

 


