
Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy VI na poszczególne  

oceny śródroczne i roczne  

 

I. Na ocenę celującą uczeń: 

• śpiewa z pamięci hymn państwowy, hymn szkoły, hymn Unii Europejskiej i poznane 

piosenki solowo z własną interpretacją muzyczną (bez akompaniamentu), 

• wykazuje znajomość okoliczności powstania pieśni patriotycznych, 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych utwory z podręcznika 

oraz dowolnie wybranego repertuaru dodatkowego, 

• potrafi zagrać fragment popularnej melodii z filmu, 

• po wysłuchaniu muzyki ilustracyjno- programowej, potrafi zaproponować interpretację 

treściową utworu, 

• proponuje pojęcia i terminy muzyczne: kadr, ujęcie, sekwencja, muzyka rozrywkowa, 

pointy, metrum proste i złożone,   

• wykazuje znajomość pieśni i tańców różnych narodów, 

• wykazuje znajomość najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości kompozytorów; 

M.Gomółki, J.S.Bacha, W.Lutosławskiego,  

• rozpoznaje utwory z literatury muzycznej ( obowiązkowej i nadobowiązkowej), 

• potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji(biblioteki, Internetu, zbiorów 

własnych) w celu uzyskania określonych wiadomości, 

• osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach, festiwalach muzycznych, 

• bierze czynny udział w konkursach, akademiach,  

• uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne: kółko muzyczne, chór, zespół muzyczny,  

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

• śpiewa z pamięci hymn państwowy, hymn szkoły, hymn Unii Europejskiej i poznane 

piosenki poprawnie pod względem rytmicznym, intonacyjnym i dynamicznym (bez 

akompaniamentu) w duecie, 

• potrafi zaśpiewać pieśni patriotyczne, poprawnie pod względem rytmicznym, 

intonacyjnym i dynamicznym (bez akompaniamentu) w duecie, 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych wszystkie melodie 

przewidziane w klasie VI, 

• zna historię muzyki epoki średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu i 

poznanych jej przedstawicieli, 

• potrafi zapisać takty w metrum prostym i złożonym, 

• potrafi stosować pojęcia i terminy muzyczne: kadr, ujęcie, sekwencja, muzyka 

rozrywkowa, pointy, metrum proste i złożone, kolęda, pastorałka, 

• umie tworzyć proste formy muzyczne: wariacje muzyczne, symfonia, pieśń, opera, 

symfonia, koncert,  

• potrafi omówić najważniejsze fakty z życia i twórczości kompozytorów: M.Gomółki, 

J.S.Bacha, W.Lutosławskiego,  

• potrafi omówić rolę muzyki w dziele filmowym, 

• potrafi zagrać fragment popularnej melodii z filmu, 

• rozróżnia pieśni i tańce różnych narodów, 

• klasyfikuje instrumenty dęte, przyporządkowując je do podstawowych grup 

 

Na ocenę dobrą uczeń:  

• potrafi zaśpiewać hymn państwowy, hymn szkoły, hymn Unii Europejskiej i piosenki 

(jednogłosowe) w zespole, poprawnie pod względem intonacyjnym z tekstem, 

• śpiewa pieśni patriotyczne w zespole poprawnie pod względem intonacyjnym z tekstem, 



• potrafi zagrać na instrumentach melodycznych poprawnie z niewielką pomocą 

nauczyciela większość melodii przewidzianych w klasie VI, 

• rozróżnia formy: wariacje muzyczne, symfonia, pieśń, opera, symfonia, koncert,  

• wymienia pojęcia i terminy muzyczne omawiane w klasie VI, 

• klasyfikuje i rozróżnia instrumenty dęte, 

• wymienia tańce różnych narodów,  

• potrafi wymienić kilka faktów z życia kompozytorów: J.S.Bacha, W.Lutosławskiego, 

M.Gomółki 

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

• potrafi zaśpiewać niezbyt poprawnie z pomocą nauczyciela hymn państwowy, hymn 

szkoły, hymn Unii Europejskiej i poznane piosenki w zespole, z tekstem, 

• potrafi zaśpiewać niezbyt poprawnie z pomocą nauczyciela pieśni patriotyczne w zespole 

z tekstem, 

• potrafi zagrać z grupą uczniów kilka prostych akompaniamentów do piosenek (ostinato 

rytmiczne), 

• potrafi wymienić formy: wariacje muzyczne, symfonia, pieśń, opera, symfonia, koncert,  

• wymienia niektóre pojęcia i terminy muzyczne omawiane w klasie VI, 

• wymienia i rozróżnia instrumenty dęte, 

• wymienia nazwiska najwybitniejszych kompozytorów, 

• wymienia niektóre formy epok muzycznych omawianych w klasie VI, 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

• niedbale, nie stosując się poprawić błędów śpiewa hymn państwowy, hymn szkoły, hymn 

Unii Europejskiej i fragmenty łatwych piosenek w zespole, przy dużej pomocy 

nauczyciela z tekstem, 

• potrafi powtórzyć bardzo proste ostinato rytmiczne, 

• zna tylko nazwy wartości rytmicznych, 

• wymienia podstawowe grupy instrumentów dętych, 

• myli terminy muzyczne, 

• niechętnie podejmuje działania muzyczne 

• wymienia niektóre nazwiska najwybitniejszych kompozytorów omawianych w klasie VI. 

 

Ocena niedostateczna. Uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych. Mimo usilnych 

starań nauczyciela uczeń: nie zna piosenek wymaganych w klasie VI, nie zna zapisu nutowego 

ani wartości rytmicznych nut, ma negatywny stosunek do przedmiotu oraz posiada bardzo duże 

braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i 

umiejętności w klasie VI. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet 

najprostszych poleceń wynikających z programu klasy VI. 

 

Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie na zajęciach z muzyki bierze się przede 

wszystkim pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek ucznia. 

 
 


