
MUZYKA  - Przewidywane osiągnięcia uczniów i wymagania na 

poszczególne oceny: 

Kończąc cykl nauczania przedmiotu muzyka na poziomie gimnazjalnym, 

uczeń powinien mieć (w nawiasach podano zakres minimum): 

1. podstawową wiedzę historyczną z zakresu dziejów muzyki europejskiej od 

czasów 

najdawniejszych do współczesności; 

uczeń: 

- wymienia w porządku chronologicznym nazwy epok, 

- podaje nazwiska najbardziej znanych kompozytorów poszczególnych epok 

(co najmniej dwóch z każdej epoki), 

- wymienia tytuły (co najmniej dwóch) dzieł poszczególnych epok z 

repertuaru prezentowanego na lekcjach i potrafi rozpoznać ich główne 

motywy; 

2. podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą stylów, kierunków, form 

muzycznych 

i tańców; 

uczeń: 

- potrafi wymienić nazwy głównych stylów i kierunków w muzyce, 

- omawia ich główne cechy, 

- podaje nazwy form muzycznych i opisuje ich konstrukcje (co najmniej 

cztery formy), 

- rozpoznaje styl wysłuchanego utworu (co najmniej jednego) i epokę, w 

której ten utwór powstał, 

- wymienia nazwy tańców narodowych i towarzyskich; 

3. podstawową wiedzę dotyczącą teorii muzyki; 

uczeń: 

- podaje nazwy dźwięków (co najmniej w zakresie od ć do ć) i umie je 

zapisać na pięciolinii, 

- rozróżnia znaki chromatyczne i potrafi je zastosować, 



- potrafi narysować klucze muzyczne (wiolinowy i basowy) i zna ich nazwy, 

 

-  rozpoznaje podstawowe wartości rytmiczne i podstawowe rodzaje metrum  

- wymienia oznaczenia dynamiczne (p, mf, f) i określenia tempa, 

- zna elementy muzyki i elementy budowy dzieł muzycznych, 

- wymienia rodzaje głosów wokalnych, 

- zna nazwy instrumentów perkusyjnych, strunowych i dętych, rozpoznaje ich brzmienie, 

- wymienia typy zespołów muzycznych; 

4. umiejętność śpiewania w zespole w układzie jednogłosowym i w prostym układzie 

dwugłosowym; 

uczeń: 

- potrafi zaśpiewać piosenkę w grupie, 

- potrafi zaśpiewać melodię w kanonie dwugłosowym; 

5. umiejętność gry na instrumentach; 

uczeń: 

- potrafi zagrać na flecie proste utwory (co najmniej dwa), 

- potrafi wykonywać akompaniamenty rytmiczne na instrumentach perkusyjnych, 

- potrafi zagrać na flecie podłużnym lub kibordzie główne motywy co najmniej pięciu 

uznanych dzieł muzycznych należących do różnych epok; 

6. umiejętność wartościowania zjawisk z zakresu muzyki. 

Ponadto uczeń: 

- z zaangażowaniem pracuje w zespole, 

- wykazuje wewnętrzne zdyscyplinowanie, 

- prezentuje wysoką kulturę słuchania muzyki, 

- inspiruje innych do twórczych działań muzycznych, 

- wykazuje krytycyzm w stosunku do siebie i innych, 

- zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania, 

- wykazuje gotowość do prezentowania własnego punktu widzenia, 

- wykazuje odwagę w formułowaniu krytycznych opinii i ocen, 

- wykazuje gotowość do otwierania się na inne kultury, 

- okazuje szacunek wobec nagromadzonych przez ludzkość dóbr kultury i dokonań własnego 

narodu. 

 

Wymagania na poszczególne oceny: 
 

Wyróżniamy kilka poziomów wymagań, do których przypisana jest określona ocena szkolna. 

Za opanowanie wiadomości programowych uczeń powinien mieć możliwość uzyskania pełnej 

skali ocen (również ocenę celującą).  

 

Ocenę celującą  
otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi bezbłędnie i z właściwą interpretacją zaśpiewać pieśni objęte programem nauczania  

- umie grać z nut melodie na instrumentach szkolnych;  



- potrafi tworzyć proste formy muzyczne (AB, ABA, rondo, wariacje);  

- rozpoznaje i nazywa style muzyczne;  

- rozpoznaje utwory z poznanej na lekcjach literatury muzycznej oraz podaje  

nazwiska ich twórców;  

- rozpoznaje aparat wykonawczy w słuchanych utworach;  

- aktywnie uczestniczy w szkolnym życiu muzycznym - konkursach, festiwalach, zespole 

muzycznym 

 

Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi bezbłędnie zaśpiewać pieśni objęte programem nauczania;  

- umie grać z nut melodie na wybranym instrumencie szkolnym;   

-rozpoznaje utwory muzyczne z literatury obowiązkowej;  

- rozpoznaje formy muzyczne i brzmienie instrumentów;  

-rozpoznaje polskie utwory ludowe (tańce narodowe i pieśni). 

 

Ocenę dobrą  
otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać poznane pieśni poprawnie pod względem 

muzycznym; 

- potrafi zagrać z nut na instrumentach szkolnych proste akompaniamenty lub fragmenty 

melodii na wybranym instrumencie; 

- zna najwybitniejsze postaci z historii muzyki i wymienia przykłady ich dzieł;  

- rozpoznaje niektóre instrumenty i formy muzyczne; 

- rozpoznaje polski folklor.  

 

Ocenę dostateczną  
otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni;  

- potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych akompaniament rytmiczny do piosenki;  

- opanował podstawowe wiadomości z historii muzyki;  

- rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów;  

- rozpoznaje niektóre z polskich tańców narodowych. 

 

 

Ocenę dopuszczającą  
otrzymuje uczeń, który:  

- potrafi w grupie zaśpiewać poznaną na lekcji pieśń;  

- potrafi wyklaskać proste schematy rytmiczne;  

- zna najwybitniejszych polskich kompozytorów.  

Ocenę niedostateczną: 

otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą, oraz lekceważąco 

odnosi się do przedmiotu, nie wykazując też minimalnego zaangażowania w działalność na 

lekcji,  

-  nie wykonuje najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela. 

- opuścił bez usprawiedliwienia większą ilość lekcji, i nie wykazuje chęci poprawy. 

 


