
Kryteria oceniania – MUZYKA klasa 5 
Semestr I 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 Zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; 

 Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty; 

 Potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, 

dzwonkach, keyboardzie; 

 Umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego; 

 Opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

przedmiotów; 

 Wymyśla i stosuje nowe gestodźwięki; 

 Tworzy rytmy i wykonuje je za pomocą gestodźwięków; 

 Tworzy rytmy z wykorzystaniem kropki przy nucie; 

 Wykonuje samodzielnie ćwiczenia rytmiczne; 

 Rozpoznaje metrum; 

 Tworzy proste melodie oparte na gamie C-dur; 

 Wymyśla, a następnie zapisuje proste melodie; 

 Tworzy prosty akompaniament; 

 Stosuje świadomie dynamikę podczas gry i właściwie dobiera ją do charakteru 

wykonywanego utworu; 

 Określa barwę dźwięku w wysłuchanych utworach; 

  Odpowiednio dobiera tempo zgodnie z charakterem wykonywanych utworów; 

 Śpiewa z zastosowaniem różnych rodzajów artykulacji; 

 Formułuje swobodną wypowiedź na temat tempa i artykulacji w wysłuchanych nagraniach; 

 Formułuje swobodną wypowiedź na temat polskiego folkloru, z uwzględnieniem sylwetki 

Oskara Kolberga i jego roli w dokumentowaniu przejawów kultury ludowej; 

  Rozpoznaje elementy folkloru czeskiego i niemieckiego w wysłuchanych utworach; 

 Odróżnia muzykę chińską i peruwiańską; 

 Rozpoznaje brzmienia poszczególnych instrumentów strunowych i wymienia podstawowe 

elementy budowy instrumentów strunowych; 

 Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 Zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

 Jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 Korzysta z różnych źródeł informacji; 

 Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany; 

 Potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i 

dzwonkach; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania; 

 Odrabia prace domowe; 

 Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych; 

 Potrafi podać różnice w budowie form: AB, ABA, ronda i wariacji; 

 Potrafi zauważyć podobieństwa, różnice i powtórzenia w słuchanym Mazurku C-dur F. 



Chopina; 

 Potrafi omówić treść arii Skołuby z opery Straszny dwór S. Moniuszki; 

 Umie dokonać klasyfikacji instrumentów strunowych oraz podać przykłady; 

 Rozpoznaje charakterystyczne fragmenty następujących utworów: F. Chopina – Polonez As-

dur op. 53, S. Moniuszko – aria Skołuby, A. Dworzak – Humoreska, W. A. Mozart – 

Serenada Eine kleine Nachtmusik, H. Wieniawski – Kujawiak, S. Moniuszko – Przylecieli 

sokołowie; 

 Omawia zmiany w muzyce słuchanych utworów: W. A. Mozart – Wariacje Oh, vous dirai - 

je maman, L. van Beethoven – Wariacje Nel cor piu; 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 Korzysta z różnych źródeł informacji; 

 Potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem 

muzycznym; 

 Na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

 Odrabia prace domowe; 

 Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych; 

 Opisuje charakter polskich tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka w słuchanych 

utworach F. Chopina, S. Moniuszki i H. Wieniawskiego; 

 Omawia treść poematu symfonicznego Wełtawa w trakcie słuchania utworu; 

 Słuchając Źródła Aretuzy – K. Szymanowskiego opisuje ́ jego nastrój; 

 Potrafi zauważyć części słuchanych utworów w formach: AB, ABA, ronda i wariacji; 

 Potrafi omówić wykonawców orkiestry i chóru oraz rolę dyrygenta; 

 Wymienia instrumenty smyczkowe; 

 Omawia rolę pudła rezonansowego i smyczka; 

 Opisuje sposób powstawania dźwięku w instrumentach strunowych; 

 Opisuje nastrój słuchanego utworu R. Schumana – Marzenie; 

 Rozpoznaje instrumenty grające w serenadzie W. A. Mozarta – Eine kleine Nachtmusik; 

 Wymienia najważniejsze opery i pieśni S. Moniuszki; 

 Rozpoznaje rodzaj głosu śpiewaka w arii Skołuby z opery Straszny dwór S. Moniuszki; 

 Zauważa ́ imitację kołowrotka w akompaniamencie pieśni S. Moniuszki Prząśniczka; 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym programie nauczania; 

 Jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela; 

 Potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub 

dzwonkach; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie 

nauczania; 

 Odrabia prace domowe; 

 Potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 W niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

 Jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela; 

 Potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w 



programie nauczania; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie 

nauczania; 

 Odrabia proste prace domowe; 

 Nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

 

Semestr II 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 Zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; 

 Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty; 

 Potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie, 

dzwonkach, keyboardzie; 

 Umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego; 

 Opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

przedmiotów; 

 Rozpoznaje utwory o budowie ABA i ABA; 

 Formułuje swobodną wypowiedź na temat wysłuchanych utworów; 

 Tworzy kanony rytmiczne; 

 Rozpoznaje formę wariacji w wysłuchanych utworach muzycznych; 

 Tworzy proste wariacje; 

 Przedstawia najważniejsze fakty z biografii F. Chopina; 

 Wypowiada się krótko na temat nastroju wysłuchanej muzyki; 

 Formułuje swobodną wypowiedź na temat Konstytucji 3 maja; 

 Rozpoznaje muzykę J.S. Bacha; 

 Wymienia nazwiska trzech najważniejszych polskich kompozytorów barokowych; 

 Rozpoznaje motywy muzyczne z oper Stanisława Moniuszki; 

 Rozpoznaje motywy muzyczne z baletów Piotra Czajkowskiego; 

 Posługuje się słownictwem związanym z realizacją baletu; 

 Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 Zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

 Jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 Korzysta z różnych źródeł informacji; 

 Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany; 

 Potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie i 

dzwonkach; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania; 

 Odrabia prace domowe; 

 Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych; 

 Potrafi podać różnice w budowie form: AB, ABA, ronda i wariacji, - zauważyć 

podobieństwa, różnice i powtórzenia w słuchanym Mazurku C-dur F. Chopina; 

 Potrafi omówić treść arii Skołuby z opery Straszny dwór S. Moniuszki; 

 Umie dokonać klasyfikacji instrumentów strunowych oraz podać przykłady; 



 Rozpoznaje charakterystyczne fragmenty następujących utworów: F. Chopina – Polonez As-

dur op. 53, S. Moniuszko – aria Skołuby, A. Dworzak – Humoreska, W. A. Mozart – 

Serenada Eine kleine Nachtmusik, H. Wieniawski – Kujawiak, S. Moniuszko – Przylecieli 

sokołowie; 

 Podaje nazwy instrumentów strunowych; 

 Dzieli instrumenty strunowe na szarpane, smyczkowe i uderzane; 

 Klasyfikuje instrumenty na podstawie wysłuchanych nagrań z przykładami brzmienia; 

 Wypowiada się krótko na temat charakterystycznych cech wysłuchanych utworów 

muzycznych; 

 Wykonuje prosty instrument strunowy; 

 Wyjaśnia znaczenie terminów: kanon, wielogłos, wariacje, temat wariacji; 

 Wykonuje w grupie kanon rytmiczny; 

 Przedstawia najważniejsze fakty z biografii F. Chopina; 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 Korzysta z różnych źródeł informacji; 

 Potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie i/lub dzwonkach; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem 

muzycznym; 

 Na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

 Odrabia prace domowe; 

 Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych; 

 Opisuje charakter polskich tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka w słuchanych 

utworach F. Chopina, S. Moniuszki i H. Wieniawskiego; 

 Omawia treść poematu symfonicznego Wełtawa w trakcie słuchania utworu; 

 Słuchając Źródła Aretuzy – K. Szymanowskiego opisuje ́ jego nastrój; 

 Potrafi zauważyć części słuchanych utworów w formach: AB, ABA, ronda i wariacji; 

 Potrafi omówić wykonawców orkiestry i chóru oraz rolę dyrygenta; 

 Wymienia instrumenty smyczkowe; 

 Omawia rolę pudła rezonansowego i smyczka; 

 Opisuje sposób powstawania dźwięku w instrumentach strunowych; 

 Opisuje nastrój słuchanego utworu R. Schumana – Marzenie; 

 Rozpoznaje instrumenty grające w serenadzie W. A. Mozarta – Eine kleine Nachtmusik; 

 Wymienia najważniejsze opery i pieśni S. Moniuszki; 

 Rozpoznaje rodzaj głosu śpiewaka w arii Skołuby z opery Straszny dwór S. Moniuszki; 

 Zauważa ́ imitację kołowrotka w akompaniamencie pieśni S. Moniuszki Prząśniczka; 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym programie nauczania; 

 Jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela; 

 Potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub 

dzwonkach; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie 

nauczania; 

 Odrabia prace domowe; 

 Potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych. 

 



Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

1. W niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

2. Jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela; 

3. Potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w 

programie nauczania; 

4. Umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie 

nauczania; 

5. Odrabia proste prace domowe; 

6. Nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych; 

 

Ocenie podlegają:  

1. Umiejętności w zakresie: śpiewania, grania na instrumentach, tworzenia muzyki, ruchu przy 

muzyce, tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów; 

2. Wiedza o muzyce: zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych i 

umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce, wiadomości o kompozytorach, 

znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, 

chóry, orkiestry), opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej; 

3. Postępy, zaangażowanie, wkład pracy w działania muzyczne: aktywność na lekcjach 

wynikająca z zainteresowania przedmiotem, umiejętność pracy w grupie – współpraca i 

wzajemna pomoc, prezentacja dokonań, kreatywność. 


