
 

WYMAGANIA  EDUKACYJNE 

Klasy IV-VII 

MUZYKA 

Nauczyciel: Marlena Wobszal 

Nazwa programu : „Klucz do muzyki”, numer programu: SPCZ/15/2020 

OCENA CELUJĄCA 

ŚPIEW – uczeń śpiewa piosenkę na pamięć, solo (przed klasą), bezbłędni epod 

każdym względem ( intonacyjnym, tekstowym, z wyrazem artystycznym). 

GRA NA FLAŻOLECIE – uczeń wykonuje utwór bezbłędnie na pamięć. 

WIADOMOŚCI TEORETYCZNE – uczeń posiadł 100% wiedzy 

AKTYWNOŚĆ – brak nie przygotowań do lekcji  ( flażolet, zeszyt, zad domowe) 

PRACA NA LEKCJI – uczeń jest zaangażowany, czynnie uczestniczy w zajęciach, 

wykonuje powierzone zadania na 100% swoich możliwości. 

OCENA BARDZO DOBRA 

ŚPIEW – uczeń śpiewa w grupie, bez błędów tekstowych i rytmicznych 

GRA NA FLAZOLECIE – uczeń wykonuje utwór bezbłędnie z nut 

WIADOMOŚCI TEORETYCZNE – ucz. posiadł wiedzę w 90% - 99% 

AKTYWNOŚĆ – uczeń wykorzystał 2 , dozwolone nieprzygotowania. 

PRACA NA LEKCJI – uczeń jest zaangażowany, aktywny, wykonuje powierzone 

zadania bez zachęty. Przejawia wyraźne zainteresowania i uzdolnienia 

muzyczne. 

 

 



 

 

OCENA DOBRA 

ŚPIEW – uczeń śpiewa w grupie, ale znajomość tekstu, linii melodycznej i rytmu 

jest na poziomie 70% - 89% 

GRA NA FLAZOLECIE – ucz. wykonuje utwór z nut, z drobnymi błędami 

tekstowymi 70% - 89% 

WIADOMOŚCI TEORETYCZNE – ucz. rozumie i stosuje ok. 70% - 89% z 

omawianych treści i zjawisk. 

PRACA NA LEKCJI – uczeń wykonuje  większość ćwiczeń prawidłowo (70% - 

89%),  wymaga naprowadzenia. 

AKTYWNOŚĆ - ucz. wykorzystał 2 dozwolone w semestrze nieprzygotowania i 

zdarzyło mu się po raz kolejny był nieprzygotowany ( ocena 1 ) 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń opanował umiejętności i wiadomości na poziomie 50% - 69% 

Uczeń uczestniczy czynnie w zajęciach, wykonuje ćwiczenia z pomocą 

nauczyciela lub grupy. Stara się włączyć we wspólne muzykowanie i w prace 

projektowe. Zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 Uczeń opanował umiejętności i wiadomości na poziomie 30% - 49% 

Uczeń czasami stara się włączyć w grupowe muzykowanie. Często jest 

nieprzygotowany do zajęć. 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Uczeń nie opanował nawet najłatwiejszych treści nauczania ( poniżej 30%), 

rzadko czynnie uczestniczy w zajęciach, przeważnie nie wykonuje ćwiczeń, jest 

notorycznie nieprzygotowany do zajęć. 

 



 

 

 


