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KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA
W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I. KONTRAKT Z UCZNIAMI
1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu. Nauczyciel
bierze pod uwagę orzeczenia i wskazówki poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II formy aktywności muzycznej ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. W uzasadnionych
przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność , nauczyciel ma prawo odstąpić od tego
wymogu i poinformować o tym uczniów.
4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o terminie i
zakresie materiału objętego sprawdzianem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, gdy
obejmuje on materiał zrealizowany w dłuższym czasie niż trzy ostatnie lekcje.
5. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
6. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń musi zaliczyć materiał w formie terminie
ustalonym z nauczycielem po powrocie do szkoły( do 4 tygodni).
7. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 1 raz w ciągu jednego semestru.
8. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, gry na instrumencie,
śpiewu na najbliższej lekcji.
9. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub występy
artystyczne
10. Za wykazaną aktywność na zajęciach uczeń nagrodzony jest "+" i "-" (3 "+" stanowią ocenę bardzo
dobrą, 3 "-", ocenę niedostateczną z danego przedmiotu)
11. Udział ucznia w konkursach artystycznych, na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim,
centralnym, międzynarodowym nagradzany jest oceną celującą z aktywności artystycznej i stanowi
podstawę do uzyskania oceny celującej na semestr, jeżeli oceny cząstkowe z przedmiotu stanowią
podstawę do wystawienia oceny bardzo dobrej.
12. Finaliści, laureaci konkursów artystycznych otrzymują na koniec semestru ocenę celującą.
13. O podwyższenie oceny może ubiegać się tylko ten uczeń, który na bieżąco realizował zadania
wynikające z planu nauczania
II. FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ
•
•
•
•
•

Śpiew
Gra na instrumentach
Słuchanie muzyki
Tworzenie muzyki
Taniec i ruch przy muzyce

III. POZIOM WYMAGAŃ.
Ocena wyników nauczania w przedmiocie muzyka jest szczególna ze względu na duże różnice
uzdolnień uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny na lekcjach muzyki są zaangażowanie ucznia
i jego aktywność na lekcjach muzyki. Ze względu na możliwości intelektualne i zdolności muzyczne uczniów
nauczyciel, dokonując oceny, bierze przede wszystkim pod uwagę:
- wysiłek wkładany przez uczniów podczas realizacji zadań,
- poziom uzdolnień i predyspozycji uczniów,
- postawę i zaangażowanie uczniów,
- uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej,
- podejmowanie przez uczniów dodatkowych działań
- rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności.

IV. NARZĘDZIA POMIARU.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

aktywność i muzykowanie w grupie,
granie lub śpiewanie solo,
test lub sprawdzian,
prace domowe - co najmniej jedna w semestrze,
prezentacje uczniowskie,
zadania, które wymagają samodzielnego wyszukiwania informacji,
aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły lub społeczności lokalnej,
aktywne uczestnictwo konkursach i festiwalach muzycznych.
zaangażowanie i praca ucznia na lekcjach,
Kryteria oceny poszczególnych narzędzi pomiaru:
1. Ocena prac pisemnych:

0 – 30 % materiału
31 – 49 % materiału
50 – 74 % materiału
75 – 87 % materiału
88 – 97 % materiału
98- 100% materiału

1
2
3
4
5
6

2. Ocena odpowiedzi ustnych:
- samodzielna odpowiedź ucznia w pełni wyczerpująca temat 6
- samodzielna odpowiedź ucznia
5
- odpowiedź ucznia z pomocą nauczyciela
4
- odpowiedź ucznia z dużą pomocą nauczyciela
3
- odpowiedź fragmentaryczna z dużą pomocą nauczyciela 2
- całkowity brak odpowiedzi
1

3. Ocena pozostałych narzędzi pomiaru zależy od nauczyciela.
V. KRYTERIA DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY.
Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy:
• w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,
• gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem
melodycznym i rytmicznym
• śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym i dykcyjnym,
• prezentuje utwory niepoznawane na lekcjach muzyki
• reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga na nich sukcesy,
• bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej,
• pracuje samodzielnie,
• dba o swój rozwój muzyczny
• jest zawsze przygotowany do zajęć
• zawsze bierze aktywny udział w zajęciach,
• wspomaga swoją wiedzą i umiejętnościami innych uczniów,
• jest kreatywny: tworzy nietypowe rozwiązania, wymyśla własne kompozycje,
• z własnej woli podejmuje się dodatkowych zadań.
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy:
• w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,
• gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem
melodycznym i rytmicznym,
• śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym i dykcyjnym,
• pracuje samodzielnie,
• jest zawsze przygotowany do zajęć,

•

zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• przyswoił sobie zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,
• gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, zdarzają mu się nieliczne pomyłki
melodyczne i rytmiczne, przy pomocy nauczyciela podejmuje trud ich poprawienia,
• śpiewa w grupie, stara się o prawidłowość wykonania pod względem emisyjnym, intonacyjnym i
dykcyjnym,
• prawie zawsze jest przygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może się zdarzyć
nieprzygotowanie do zajęć),
• prawie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• przyswoił sobie przynajmniej połowę materiału objętego programem nauczania,
• podejmuje próby gry na instrumentach, zdarzają mu się liczne pomyłki, nie podejmuje trudu ich
poprawienia,
• czasami śpiewa w grupie,
• dość często jest nieprzygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może się zdarzyć
nieprzygotowanie do zajęć),
• czasami bierze aktywny udział w zajęciach,
• nie pracuje samodzielnie.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• w niewielkim stopniu opanował wiadomości objęte programem nauczania,
• niechętnie podejmuje próby gry na instrumentach,
• rzadko śpiewa w grupie,
• rzadko bierze aktywny udział w zajęciach,
• nie pracuje samodzielnie,
• często jest nieprzygotowany do zajęć (nauczyciel powinien określić, jak często może się zdarzyć
nieprzygotowanie do zajęć),
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,
• nie bierze czynnego udziału w zajęciach,
• praktycznie nigdy nie jest przygotowany do zajęć,
• lekceważy przedmiot,
• nie śpiewa w grupie.
VI. INFORMACJA ZWROTNA.
Nauczyciel – uczeń:
 nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny
 uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny na prośbę
własną lub prośbę rodziców
 nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy
 oceny wpisywane są do dziennika klasowego i dzienniczka ucznia (na jego prośbę)

Nauczyciel – rodzice.
Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje
rodzicom (opiekunom):
 informacje o aktualnych postępach i rozwoju ucznia
 informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia
 udziela wskazówek do pracy z uczniem

Nauczyciel – wychowawca klasy – pedagog szkolny:
 nauczyciel wpisuje oceny do dziennika klasowego
 nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia
 nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji

VII. ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA STAWIANYCH PRZED
UCZNIAMI KLASY VI

Formy muzyczne
Treści:
Formy muzyczne: budowa okresowa, forma AB i ABA, rondo, wariacje, pieśń, opera, balet
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 zna i stosuje pojęcia: budowa okresowa, poprzednik, następnik, okres, tonika, subdominanta,
dominanta, refren, kuplet, opera, libretto, uwertura, aria, ansamble, balet, scenograf, kostiumolog,
dyrygent, inspicjent, sotto voce, taniec klasyczny, pointy,
 zna budowę następujących form muzycznych: AB, ABA, wariacje, rondo, pieśń solowa,
 tworzy, improwizuje następniki do podanego poprzednika,
 tworzy ilustracje plastyczną do słuchanego utworu (2.9.),
 tworzy ilustracje dźwiękowe na podstawie kontrastowych ilustracji (2.6.),
improwizuje tekst i melodię kupletów na podanym akompaniamencie akordowym
Wielcy kompozytorzy
Treści:
Życie i twórczość wybitnych kompozytorów: J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, S.
Moniuszko, K. Szymanowski, W. Lutosławski, K. Penderecki, H.M. Górecki.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 zna podstawowe fakty z życia następujących kompozytorów: Johann Sebastian Bach, Wolfgang
Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol
Szymanowski, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki (1.6, 3.6),
 przypasowuje poznanych kompozytorów do odpowiednich epok (1.6.),
 zna z nazwy i ogólnych ram czasowych następujące epoki: barok, klasycyzm, romantyzm (1.6.),
 rozpoznaje po wysłuchaniu następujące utwory: J.S. Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme
BWV 645, Inwencja dwugłosowa C-dur, Aria na strunie G; W.A. Mozart: Serenada: Eine kleine
Nachtmusik cz. I, Symfonia g-moll KV 550 część I Allegro molto; Ludwig van Beethoven: V
Symfonia cz. I Allegro con brio, fragment Finału IX Symfonii; F. Chopin: Etiuda c-moll
Rewolucyjna op.10 nr 12, Mazurek D-dur op. 33 nr 2; Stanisław Moniuszko Mazur z opery
Straszny Dwór (3.1.),
 obserwuje technikę gry na organach, wykorzystanie różnych głosów,
 zna, rozumie i stosuje pojęcia: polifonia i homofonia, klasycy wiedeńscy, transpozycja, etiuda,
mazurek, impresjonizm, aleatoryzm,
 zna cechy charakterystyczne oberka, kujawiaka i mazura (1.5.),
 zna i realizuje podczas muzykowania podstawowe oznaczenia dynamiczne (3.7.),
 przygotowuje inscenizacje związane z poznawanymi kompozytorami, na podstawie scenariusza
przydziela role, projektuje kostiumy i rekwizyty,
 wypowiada się i pisze prace pisemne na tematy związane z muzyką (2.9.),
 czyta ze zrozumieniem teksty związane z historią muzyki,
 szuka podobieństw i różnic w przedstawieniu tego samego mitu za pomocą muzyki i poezji,
 zna pokrótce libretto opery Straszny dwór,
 wymienia polskich kompozytorów, którzy inspirowali się muzyką ludową, i podaje przykłady
Muzyka rozrywkowa
Treści:
Gatunki muzyki rozrywkowej
Wybrani artyści muzyki rozrywkowej
Cele szczegółowe:

Uczeń:
 wyraża swoje opnie o muzyce,
 potrafi opowiadać o swojej ulubionej muzyce,
 słucha różnych gatunków muzyki rozrywkowej (3.1., 3.5.),
 podaje cechy charakterystyczne następujących gatunków muzyki rozrywkowej: blues, jazz, rock and
roll, rock, rap, poezja śpiewana,
 zna i wyjaśnia następujące pojęcia: improwizacja, evergreen, riff gitarowy, hip-hop, break-dance, DJ,
MC, scratch, beat-box,
 wymienia kilka nazwisk znanych polskich muzyków jazzowych,
 rozpoznaje i kojarzy z gatunkiem muzyki następujące postacie i zespoły z historii muzyki rozrywkowej:
Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple,
Queen, Metallica, U2, Michael Jackson, Grzegorz Turnau, Marek Grechuta,
 improwizuje ruch do muzyki (2.7.),
 tańczy krok podstawowy rock and rolla (2.5.),
 tańczy krok moon walk (2.5.),
 wykonuje prace plastyczne inspirowane muzyką (2.9.),
Śpiewa piosenki lub pieśni z następującego repertuaru:















Odpowie Ci wiatr,
W kurniku,
Prząśniczka,
Va pensiero
Epitafium dla Chopina
Kum i kuma,
Pociez chłopcy,
Cebula,
Taniec
Blues bujany,
Nie bądź taki szybki Bill,
We are the World,
Dni których nie znamy
z pamięci Hymn Unii Europejskiej

Gra na flecie i na dzwonkach przynajmniej cztery utwory z następującego repertuaru:














Trzy kurki (flet lub dzwonki),
Dla Elizy – fragment (flet i dzwonki),
Habanera (flet lub dzwonki),
Aria Toreadora (flet lub dzwonki),
fragment uwertury do opery Wilhelm Tell (dzwonki),
Walc kwiatów (flet i dzwonki)
Inwencji dwugłosowej C-dur (dzwonki),
fragment Arii na strunie G (flet, dzwonki),
fragment I cz. Symfonii g-moll (flet, dzwonki),
temat z II części Sonaty patetycznej c-moll,
fragment Mazurka D-dur op. 33 nr 2 (flet i dzwonki),
akompaniament do piosenki Taniec (dzwonki)
melodię piosenki Ob-la-di Ob-la-da
Opracowała: Beata Nowakowska

