
Kryteria oceniania z muzyki w klasach IV-VI SP nr 3 w Ozimku 
 

Na ocenę z muzyki składają się: 
 

• Śpiew 

• Taniec 

• Ćwiczenia rytmiczne 

• Wiadomości muzyczne 

• Aktywność podczas zajęć 
• Prezentacja własnych uzdolnień muzycznych 

• Udział w konkursach, imprezach i festiwalach 

 

Oceniane są następujące formy aktywności: 

• Opanowanie wiadomości przewidzianych w programie nauczania 

• Posiadane umiejętności: śpiewanie –poprawne pod względem muzycznym, taniec- 

podstawowe kroki poznanego tańca, zapis nutowy- posługiwanie się nazewnictwem 

solmizacyjnym i literowym poznanych gam, znajomość wartości rytmicznych nut i 

pauz, tworzenie muzyki –rytmizowanie tekstu i układanie do nich melodii, percepcja- 

rozpoznanie utworów z literatury obowiązkowej, postawa na lekcji- aktywność. 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który : 

1. spełnia  wymagania ucznia bardzo dobrego 

2. twórczo rozwija własne uzdolnienia muzyczne-śpiew, taniec, gra na 

instrumencie muzycznym 

3. reprezentuje szkolę na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

4. bierze udział w festiwalach muzycznych poza szkołą 
5. wykazuje się wiedzą z dziedziny kultury muzycznej wykraczającej poza 

program danej klasy  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. posiada i potrafi wykorzystać w dowolnym momencie wiedzę muzyczną z zakresu 

programu nauczania 

2. potrafi zaśpiewać poprawnie pod względem muzycznym większość piosenek 

obowiązkowych 

3. bierze aktywny udział w lekcji 

4. starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne 

5. wykazuje się wiedza o kulturze muzycznej przewidzianą programem danej klasy 

 

Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który: 

1. wykazuje wiedzę oraz zna pojęcia muzyczne 

2. potrafi zaśpiewać kilka obowiązujących piosenek 

3. aktywnie uczestniczy w zajęciach  

4. wykonuje ćwiczenia muzyczne 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1. wykazuje dostateczną wiedzę z zakresu wiadomości muzycznych 

2. zna niektóre pojęcia muzyczne. 

3. potrafi zaśpiewać przynajmniej połowę obowiązujących piosenek  

4. jest kierowany przez nauczyciela w czasie ćwiczeń muzycznych 



 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1. Podejmuje wysiłki w celu uzyskania oceny pozytywnej 

2. wykazuje minimalną wiedzę z zakresu muzyki 

3. potrafi zaśpiewać samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela kilka obowiązujących  

piosenek 

4. wykazuje trudności w pracy indywidualnej i grupowej 

5. zeszyt ćwiczeń prowadzi niesystematycznie 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1. nie opanował wiadomości muzycznych 

2. nie wykonuje żadnych prac 

3. lekceważy powierzone mu zadania 

4. nie posiada zeszytu przedmiotowego 


