
KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE  
 
Przedmiot: muzyka 
 
Klasa: 4 
 

OCENA CELUJĄCA 

 

Uczeń: 

 przejawia szczególne zainteresowania muzyką i wykazuje dużą znajomość treści poza programowych; 

 aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub poza szkołą (np. w różnych zespołach placówek wychowania pozaszkolnego); 

 wykazuje się zaangażowaniem i twórczą inicjatywą w działaniach grupowych;  

 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu; 

 śpiewa bardzo czysto pod względem intonacyjnym i rytmicznym. 
 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń: 

 bardzo dobrze śpiewa pod względem intonacyjnym i rytmicznym; 

 potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek (w tym hymn państwowy) z podręcznika do kl. IV; 

 potrafi samodzielnie rytmizować teksty piosenek; 

 gra na instrumencie całe melodie pod względem melodycznym i rytmicznym; 

 zna podstawowe pojęcia muzyczne z programu klasy czwartej; 

 rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać; 

 zna nazwiska oraz twórczość wybitnych polskich kompozytorów poznanych w kl. IV; 

 potrafi rozpoznać i określić charakterystyczne cechy utworów muzycznych oraz tańców narodowych poznanych w klasie IV; 

 zna grupy instrumentów muzycznych poznanych w klasie IV; 

 na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 
OCENA DOBRA 

 

    Uczeń: 

 w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne); 



 potrafi zaśpiewać z pamięci kilka piosenek (w tym hymn państwowy) z podręcznika do kl. IV; 

 samodzielnie rytmizuje teksty piosenek; 

 w grze na instrumencie popełnia drobne błędy rytmiczne; 

 zna podstawowe pojęcia i terminy muzyczne z programu klasy czwartej; 

 zna nazwiska wybitnych polskich kompozytorów poznanych w kl. IV; 

 określa charakterystyczne cechy słuchanego utworu, wymienia grupy instrumentów; 

 potrafi rozpoznać podczas słuchania tańce narodowe i określić ich cechy; 

 na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 
OCENA DOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

 w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych); 

 potrafi zaśpiewać hymn państwowy z pomocą tekstu w podręczniku; 

 potrafi zaśpiewać 2 dowolnie wybrane piosenki z podręcznika do kl. IV; 

 z pomocą nauczyciela rytmizuje teksty piosenek; 

 zna tylko niektóre podstawowe pojęcia i terminy muzyczne z programu klasy czwartej; 

 próbuje dobrać do piosenki najprostszy akompaniament perkusyjny; 

 wymienia nazwy polskich tańców narodowych; 

 zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie. 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

     Uczeń: 

 nie wykazuje chęci  śpiewania; 

 tylko  rytmizuje tekst; 

 z pomocą nauczyciela wykonuje najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne; 

 myli terminy i pojęcia muzyczne; 

 nie potrafi wymienić nazw tańców narodowych; 

 nie potrafi zaśpiewać hymnu narodowego; 

 jest mało aktywny i niechętnie podejmuje działania muzyczne; 

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.  
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 



 

Uczeń: 

 uczeń nie wykazuje zainteresowania lekcją i nie uczestniczy w niej aktywnie; 

 na lekcjach nigdy nie jest przygotowany;  

 nie wykazuje chęci podwyższenia oceny z przedmiotu; 

 mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń wynikających z programu klasy czwartej; 

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 
 

 

Przygotowała pani Ewa Stradomska (nauczyciel muzyki). 


