
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI  

KLASA VII 

Podczas ustalania oceny z muzyki szczególną uwagę nauczyciel będzie zwracał na 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających                   

ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna 

postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

przynoszenie na lekcje instrumentów, przestrzeganie zasad BHP, efektywne 

gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia muzyczne. Nie bez 

znaczenia są też dobre wyniki osiągane w konkursach muzycznych, udział                         

w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy muzycznej, 

imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie 

ponadobowiązkowych prac domowych lub informacji wzbogacających proces 

lekcyjny na podstawie różnych źródeł. 

I PÓŁROCZE 

Cele kształcenia –wymagania szczegółowe:  

I   Indywidualna i zespołowa ekspresja twórcza, doskonalenie umiejętności 

muzycznych:  

- rozwijanie prawidłowej emisji głosu i dykcji,  

- poznawanie technik wokalnych, 

- śpiewanie piosenek z podręcznika dla klasy VII oraz repertuaru dodatkowego, 

- gra w zespole na wybranym instrumencie krótkich utworów z cyklu „Zostań 

wirtuozem”  z podręcznika dla kl. VII, 

- wykonanie zadań warsztatowych na podstawie „Zabaw muzycznych” z podręcznika 

dla kl. VII. 

II  Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania:  

- umiejętność śpiewania i grania w metrum trójdzielnym,  

- znajomość pojęć: faktura monofoniczna, homofoniczna i polifoniczna, triola, 



- znajomość technik wokalnych charakterystycznych dla muzyki rozrywkowej, 

- umiejętność śpiewania interwałów: prymy i oktawy, 

- umiejętność wartościowania muzyki współczesnych idoli, 

- utrwalenie znaczenia znaków chromatycznych,  

- utrwala znajomość form muzycznych AB, ABA, ABA1, 

- umiejętność wyrażania uczuć jakie wzbudza utwór, 

- rozwijanie twórczej postawy przy tworzeniu scenariusza filmowego ilustrowanego 

muzyką. 

III  Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie 

kulturowym: 

- charakterystyka sylwetki kompozytorów: Antonio Vivaldi, Johan Sebastian Bach, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin, Wilhelm Richard Wagner,  

- umiejętność chronologicznego uporządkowania epok i nazwisk kompozytorów od 

średniowiecza po muzykę XX wieku, 

-znajomość elementów charakterystycznych dla muzyki baroku, klasycyzmu, 

- znajomość stylów: sonoryzm i muzyka konkretna, 

- znajomość pieśni patriotycznych związanych z okresem II wojny światowej, 

- charakterystyka wpływu muzyki na człowieka oraz muzykoterapii, 

- znajomość najstarszych hymnów polskich, 

- charakterystyka stylów muzyki: jazz, rap, muzyka rozrywkowa,  

- poszerzanie znajomości repertuaru kolęd i pastorałek,  

-znajomość wybranych utworów muzyki klasycznej. 
 

II PÓŁROCZE 

Cele kształcenia –wymagania szczegółowe:  

I   Indywidualna i zespołowa ekspresja twórcza, doskonalenie umiejętności 

muzycznych: 

- rozwijanie umiejętność prawidłowej emisji głosu i dykcji, 

-  śpiewanie piosenek z podręcznika dla klasy VII oraz repertuaru dodatkowego, 



- gra w zespole na wybranym instrumencie krótkich utworów z cyklu „Zostań 

wirtuozem”  z podręcznika dla kl. VII, 

- wykonanie zadań warsztatowych na podstawie „Zabaw muzycznych” z podręcznika 

dla kl. VII. 

II  Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania: 

- zapoznanie się z najbardziej znanym przedstawicielem (Czesław Niemen)                               

i zespołami polskiej muzyki rozrywkowej II połowy XX wieku (Perfect, Skaldowie), 

- utrwalenie wiadomości na temat muzyki wokalnej i charakterystyki podziału głosów 

ludzkich,  

- rozwijanie umiejętności muzykowania wielogłosowego, 

- śpiewanie w kanonie, 

- improwizacje muzyczne do fraszek J. Kochanowskiego, 

- umiejętności nazywania uczuć jakie wzbudza słuchany utwór.  

III  Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie 

kulturowym: 

- Charakterystyka sylwetek kompozytorów Mikołaj Gomółka, Fryderyk Chopin, 

Stanisław Moniuszko, Franz Schubert, Henryk Mikołaj Górecki, Witold Lutosławski, 

Wojciech Kilar, Władysław Szpilman, 

- rozwijanie wiadomości o muzyce filmowej,  

- rozwijanie wiedzy na temat muzyki z ekranu kina i radia radiowej – pojęcie dżingla 

radiowego, 

- znajomość najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej oraz tych 

nagrodzonych Oskarem, 

- charakterystyka epoki romantyzmu, 

- znajomość terminów: pieśń solowa, madrygał,  

- charakterystyka muzyki ilustracyjnej, 

- charakterystyka muzyki wokalnej a wokalno-instrumentalnej, 

- charakterystyka śpiewu estradowego, poezji śpiewanej  oraz znajomość 

największych bardów: Wojciech Bellon, Elżbieta Adamiak, Leonard Cohen, Jacques 

Brel, Édith Piaf, Bob Dylan; 

- znajomość podziału zespołów kameralnych, 



- zapoznanie się z elementami folkloru Wielkopolski oraz Śląska, 

- charakterystyka terminu: etnografia, 

- zapoznanie się z możliwościami instrumentów elektronicznych, 

- zapoznanie się z pojęciem  żartu muzycznego oraz kabaretu, znajomość jego 

polskich przedstawicieli (Wojciech Młynarski, Kabaret Starszych Panów, Grupa 

MoCarta). 

- zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat operetki i musicalu oraz tańcami 

wykorzystywanymi w teatrze: tango, fokstrot, kankan, 

- charakterystyka chorału gregoriańskiego. 

- podsumowanie wiedzy na temat muzyki od starożytności po muzykę współczesną, 

-znajomość wybranych utworów muzyki klasycznej. 
 

Realizacja wymagań na poszczególne stopnie w I i II półroczu: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności  znacznie wykracza 

poza obowiązujące wymagania: 

 •  prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa wybraną piosenkę, świetnie 

zapamiętuje tekst ponadto wykazuje wybitne uzdolnienia z zakresie śpiewu, 

 •  prawidłowo gra w zespole klasowym na wybranym instrumencie  ponadto potrafi 

samodzielnie pokierować grą w zespole,  

•  wykonuje dodatkowe zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, 

akompaniament perkusyjny do piosenki, 

•  posiada wiedzę przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,   

 bierze udział w szkolnym lub poza szkolnym konkursie, przeglądzie lub festiwalu 

muzycznym.   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wymaganych 

umiejętności i wiadomości:   

 •  prawidłowo i samodzielnie śpiewa wybraną piosenkę, wykazuje się znajomością 

tekstu, 

•  prawidłowo wykonuje utwór w zespole na wybranym instrumencie, 

 • potrafi bezbłędnie i samodzielnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami                                                    

i na instrumentach perkusyjnych,  

•  opanował w całości zakres wymaganych wiadomości. 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował znaczną większość wiadomości                     

i umiejętności:                           

•  śpiewa samodzielnie i poprawnie, popełnia nieliczne błędy w znajomości tekstu, 

• wykonuje utwór w zespole na wybranym instrumencie samodzielnie                                      

i dość poprawnie (występują nieliczne błędy artykulacyjne),  

• samodzielnie i dość poprawnie  wykonuje rytmy – gestodźwiękami                                    

i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych (popełnia drobne błędy 

rytmiczne), 

•  opanował większość wymaganych wiadomości,   

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który  opanował wiedzę i umiejętności zawarte                          

w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się: 

•  śpiewa poprawnie z niewielką pomocą nauczyciela, wykazuje się znajomością 

tekstu,  

 • gra w zespole na wybranym instrumencie poprawnie z niewielką pomocą 

nauczyciela,  

• z pomocą nauczyciela poprawnie wykonuje rytmy – gestodźwiękami                                  

i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,  

•  opanował ponad połowę wymaganych wiadomości.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności 

pozwalające na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań                          

o niewielkim stopniu trudności. 

•  z pomocą nauczyciela śpiewa dość poprawnie, wykazuje się znajomością tekstu, 

pojawiają się trudności intonacyjne w śpiewie,   

 •  z pomocą nauczyciela gra w zespole na wybranym instrumencie dość poprawnie, 

popełnia nieliczne błędy artykulacyjne,   

•  z pomocą nauczyciela wykonuje poprawnie najprostsze ćwiczenia rytmiczne, 

 opanował połowę wymaganych wiadomości.  

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, 

mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz 

ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych 

dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo 

pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń 

wynikających z programu danej klasy.  



Ocena końcowa jest średnią z poszczególnych oceń w pierwszym i drugim 

semestrze. W ocenie końcowej brana jest pod uwagę również aktywność na 

lekcji.  Ponadto uczeń regularnie uczęszczający na zajęcia koła muzycznego 

otrzyma na koniec roku  ocenę  o stopień wyższą od oceny wynikającej ze 

średniej z poszczególnych ocen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


