
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MUZYKI  

KLASA VI 

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, 

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

- znajomość „Ody do radości L. van Bethovena, 

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

wirtuozem”  z podręcznika dla kl. VI, 

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

dla kl. VI. 

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

 - umiejętność śpiewania gamy D –dur dźwiękami oraz solmizacją , 

- utrwalenie wiedzy o głosach ludzkich, 



- znajomość terminów: solo, tutti, ostinato, śpiew jednogłosowy, śpiew wielogłosowy, 

śpiew a capella, interpretacja, triola, strojenie instrumentów, batuta, dyrygent, 

koncert, wirtuoz, 

-umiejętność zastosowania dźwięków w akompaniamencie do piosenki,  

-znajomość podstawowych informacji dotyczące opery, 

- rozwijanie umiejętności improwizacji wokalnych i instrumentalnych, 

- znajomość podstawowych kroków rock and rolla, 

- umiejętność wyrażania uczuć jakie wzbudza utwór. 

III  Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie 

kulturowym: 

- znajomość sylwetek kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Krystyna Kwiatkowska, 

Ludwiga van Bethovena, 

- rozwijanie wiadomości na temat opery, 

- rozwijanie wiedzy na temat sztuki inspirowanej przyrodą, 

-  znajomość biografii Fryderyka Chopina, 

- zaznajomienie się z wydarzeniem jakim jest konkurs Chopinowski, 

- zaznajomienie się ze składem instrumentalnym orkiestry symfonicznej, 

- rozwijanie znajomości repertuaru pieśni patriotycznych, 

- zapoznanie się z budową i funkcją partytury, 

- rozwijanie znajomości repertuaru kolęd i pastorałek, 

- znajomość budowy gitary i jej przynależności do odpowiedniej grupy instrumentów, 

- znajomość wybranych utworów muzyki klasycznej. 

II PÓŁROCZE 

Cele kształcenia –wymagania szczegółowe:  

I   Indywidualna i zespołowa ekspresja twórcza, doskonalenie umiejętności 

muzycznych: 

- rozwijanie umiejętności prawidłowej emisji głosu i dykcji, 

- prawidłowo śpiewa piosenki z podręcznika dla klasy VI oraz repertuaru 

dodatkowego, 



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

wirtuozem”  z podręcznika dla kl. VI. 

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

dla kl. VI. 

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

- twórcza postawa w tworzeniu scenariusza i ilustrowanie go muzyką, 

- umiejętność czytania fragmentów notacji muzycznej, 

- znajomość terminu: poco a poco accelerando, 

- aktywny udział w przygotowaniach przedstawienia muzycznego, 

- rozwijanie umiejętności nazywania uczuć jakie wzbudza słuchany utwór , 

- śpiewanie pieśni Gaude, Mater Polonia, 

- znajomość terminów homofonia, polifinia, 

- umiejętność wyrażania uczuć jakie wzbudza utwór. 

III  Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie 

kulturowym: 

- charakterystyka sylwetek kompozytorów: Wolfgang Amadeus Mozart, Johan 

Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Guseppe Verdi, Karol Szymanowski, Witold 

Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar,  

-znajomość wybranych przykładów polskiej muzyki rozrywkowej lat 60 i 70, 

- charakterystyka muzyki filmowej,  

- zapoznaje się z muzyką w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojęciem 

dżingiel radiowy. 

- znajomość polskich kompozytorów, którzy otrzymali Oskara za muzykę filmową, 

- zaznajomienie się z tematyką muzykujących rodzin, 

- znajomość na czym polega praca lutnika, 

- znajomość budowy organ oraz umiejętność przyporządkowania ich do odpowiedniej  

grupy instrumentów,  

- znajomość instytucji organizujących koncerty i przedstawienia, 

- znajomość historii notacji muzycznej, 

- charakterystyka muzyki rockowej XXI wieku, 



- zapoznanie się  z elementami folkloru Podlasia i Rzeszowszczyzny,  

- znajomość polskich kompozytorów inspirujących się muzyką ludową, 

- zapoznanie się z terminem muzyka folkowa, 

- zapoznanie się z elementami muzyki barokowej i renesansu, 

- znajomość tytułów pierwszych hymnów Polski, 

- umiejętność chronologicznego uporządkowania kompozytorów epoki klasycyzmu                       

i romantyzmu,  

- znajomość kierunków i styli w muzyce XX wieku, 

- rozpoznawanie charakterystycznych elementy folkloru Rosji, Czech, Austrii, Włoch, 

Hiszpanii oraz Anglii, 

- 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 intonacyjne                            

lub   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 dość poprawnie z niewielką pomocą nauczyciela, wykazuje się znajomością 

tekstu, popełnia nieliczne błędy intonacyjne  

 •  gra w zespole na wybranym instrumencie dość poprawnie z niewielką pomocą 

nauczyciela, popełnia nieliczne błędy intonacyjne, 

•  z pomocą nauczyciela wykonuje rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych, popełnia nieliczne błędy. 

•  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.   

 

 

 


