
 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne 

z zajęć artystycznych (muzycznych) 

 

1. ŚPIEWANIE     indywidualnie i zbiorowo 
 

Cel. (6) - bezbłędne wykonanie piosenki z zastosowaniem środków wyrazu muzycznego. 

Bdb (5) – melodia i rytm bezbłędnie 

Db (4)  -  poprawność rytmiczna 

Dost. (3) – brak poprawności rytmicznej i melodycznej. 

Dopuszcz. (2) – j.w. + niepełne wykonanie ( np. nieznajomość tekstu) 

Niedost.(1) – brak oceny 

2.  GRANIE NA INSTRUMENTACH      indywidualnie i zbiorowo 
Cel. -  Bezbłędne wykonanie utworu. 

Bdb – niewielkie odstępstwa rytmiczne i melodyczne. 

Db   - odstępstwa rytmiczne i melodyczne 

Dost – znaczące odstępstwa rytmiczne i melodyczne 

Dopuszcz. – jw. + niepełne wykonanie ( np. z pomocą nauczyciela) 

Niedost. – brak oceny  

       3. TWORZENIE MUZYKI  
Cel. – uczeń wykazuje duże zainteresowanie ćwiczeniami i zadań twórczymi, ma oryginalne 

pomysły, tworzy własne formy muzyczne (rytmy, melodie, piosenki itp.) 

Bdb – bierze aktywny udział w procesie twórczym, często podaje własne propozycje – 

fragmenty lub krótkie tematy rytmiczne i melodyczne, proponuje ciekawe rozwiązania 

muzyczne 

Db – jest zainteresowany procesem twórczym,  czasami proponuje własne rozwiązania 

muzyczne . 



Dost. – uczeń bierze udział w procesie twórczym, jest raczej odtwórcą pomysłów innych 

uczniów, nie proponuje własnych rozwiązań 

Dopuszcz. – uczeń nie wykazuje zainteresowania procesem twórczym, jednak uczestniczy w 

lekcji , zadania twórcze realizuje z pomocą nauczyciela 

Niedostateczny – brak oceny 

 

4. PRACA Z PARTYTURĄ i wiedza  

Cel. – uczeń biegle korzysta z zapisu nutowego, rozumie zapis nutowy i znaki muzyczne, 
potrafi zagrać lub zaśpiewać poszczególne głosy zamieszczone w partyturze utworu. 
Otrzymuje trudniejsze zadania i wyróżnia się zaangażowaniem w proces wykonawczy 
muzyki. Jego wiedza o formach, stylach, epokach i elementach muzycznych wykracza poza 
treści programowe 

Bdb – uczeń sprawnie korzysta z zapisu nutowego, potrafi bezbłędnie odczytać z partytury 
przydzielony głos, bardzo dobrze współpracuje z dyrygentem i zespołem. Posiada wiedzę na 
temat form muzycznych, rozpoznaje elementy muzyczne, bezbłędnie interpretuje dzieło 
muzyczne zgodnie z jego stylem i epoką 

Db –  uczeń korzysta z zapisu nutowego – czyta wartości nut i pauz, nazwy nut oraz 
oznaczenia muzyczne i elementy muzyki. Dobrze wykonuje polecenia dyrygenta i 
współpracuje z zespołem. Rozpoznaje formy muzyczne oraz epokę i styl dzieła 

Dost. – uczeń częściowo korzysta z partytury, rozumie zapis nutowy – popełnia błędy w 
interpretacji, współpracuje z dyrygentem i zespołem, popełnia błędy z rozczytywaniu nut i 
znaków muzycznych 

Dopuszcz. - uczeń fragmentarycznie korzysta z zapisu nutowego, nie potrafi samodzielnie 
wykonać przydzielonego zadania, często nie rozumie zapisu nutowego i znaków muzycznych, 
Wykonuje proste polecenia, bierze udział w lekcji.  

Niedost. – uczeń nie korzysta z zapisu nutowego, nie potrafi odczytać nut i oznaczeń 
muzycznych, nie wykonuje prostych poleceń nauczyciela, nie posiada żadnej wiedzy o 
formach, stylach i elementach muzyki. 

 

Kryteria procentowe  obliczenia średniej ważonej oceny semestralnej ( za I i II semestr) – 

plastyka  : 

1. Śpiewanie  - 20% (0,2) 
2. Granie  na instrumentach  - 20%  (0,2)      
3. Ekspresja twórcza i interpretacja   – 20% (0,2) 
4. Korzystanie z zapisu nutowego (partytury) i wiedza ( w tym także rozmowy nauczyciela z 

uczniem, swobodne wypowiedzi uczniów, podsumowywanie przez ucznia istotnego 



fragmentu lekcji lub całej lekcji oraz dyskusja w klasie, której przysłuchuje się nauczyciel)– – 
20%  (0,2) 

5. Współpraca w zespole muzycznym  i udział w występach artystycznych 15% (0,1) 
6. Zeszyt przedmiotowy (systematyczność, notatki, estetyka) – 5% (0,05) 
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