
Kryteria oceniania – MUZYKA klasa 6  

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  

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; 

 Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 Akcentuje świadomie podczas realizacji rytmu, tworzy rytmy w różnym metrum, 

a następnie je wyklaskuje; 

 Rozpoznaje rodzaje głosów, podaje liczbę głosów występujących w wysłuchanych 

utworach; 

  Rozpoznaje elementy folkloru litewskiego i rosyjskiego; 

 Wskazuje  charakterystyczne cechy folkloru muzycznego USA (country) i Afryki; 

 Określa charakter i nastrój utworów ludowych; 

 Wymienia charakterystyczne cechy jazzu; 

 Wymienia polskich artystów muzyki rozrywkowej XX wieku; 

 Rozpoznaje części opery w wysłuchanych nagraniach; 

 Odróżnia operetkę od musicalu; 

 Swobodnie omawia wysłuchane utwory; 

 Opowiada o wybranym musicalu; 

 Wyjaśnia zasadę powstawania dźwięku w instrumentach dętych drewnianych, blaszanych 

oraz miechowych; 

 Przedstawia budowę instrumentów dętych oraz kryterium, według którego dzieli się je na 

poszczególne rodzaje; 

 Nazywa poszczególne zespoły kameralne; 

 Rozpoznaje brzmienie orkiestry symfonicznej i orkiestry dętej; 

 Określa rolę dyrygenta; 

 Wyjaśnia znaczenie terminów: budowa okresowa utworu, zdanie muzyczne, poprzednik, 

następnik, kanon, rondo; 

 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 lub 

dzwonkach; 

 Umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania; 

 Wyjaśnia znaczenie terminu akcent, zespół wokalny, chór, unisono, wielogłos, a capella, 

improwizacja, recital, filharmonia, festiwal muzyczny, opera, libretto, operetka, musical, 



budowa okresowa utworu, zdanie muzyczne, poprzednik, następnik; 

 Wymienia głosy w chórze oraz rodzaje chórów; 

 Wypowiada się na temat wysłuchanych nagrań, określając zastosowane głosy i rodzaj 

zespołu wokalnego wykonującego utwór; 

 Wymienia charakterystyczne pieśni i tańce litewskie oraz rosyjskie; 

 Wylicza instrumenty charakterystyczne dla muzyki obu narodów; 

 Wypowiada się na temat nagrań, określając cechy muzyki ludowej; 

 Wymienia formy muzyki country oraz etnicznej muzyki afrykańskiej; 

 Przedstawia krótko historię powstania jazzu; 

 Wyjaśnia, czym jest rock and roll; 

 Wymienia style muzyczne wywodzące się z rock and rolla; 

 Opisuje budowę opery; 

 Wyjaśnia, czym są muzyka ilustracyjna i muzyka programowa; 

 Podaje nazwy instrumentów dętych drewnianych, blaszanych i miechowych; 

 Wymienia rodzaje zespołów kameralnych oraz orkiestr; 

 Tłumaczy, czym jest orkiestra symfoniczna; 

 Podaje nazwy instrumentów wchodzących w skład wielkiej orkiestry symfonicznej; 

 Zapisuje schemat ronda; 

 Rozpoznaje miarę taktu w zapisie nutowym; 

 Odrabia prace domowe; 

 Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych; 

 Potrafi opisać, w jaki sposób muzyka odzwierciedla treść literacką w przykładowych 

utworach (E. Grieg – W grocie króla gór); 

 Rozpoznaje muzykę polifoniczną i homofoniczną na wybranych przez nauczyciela łatwych 

przykładach muzycznych; 

 Opisuje wrażenia z wysłuchanego utworu L. van Beethovena – Finał z IX Symfonii; 

 Dokonuje podstawowej analizy zapisu nutowego piosenki szkolnej; 

 Potrafi rozpoznać charakterystyczne fragmenty następujących utworów: E. Grieg – Poranek 

z suity Peer Gynt, M. Ravel – Bolero, J. S. Bach – Toccata d-moll BWV 565, S. Moniuszko 

– Trzech Budrysów, L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125 cz. I Finał. 

 

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; 

 Rozpoznaje muzykę polifoniczną i homofoniczną na wybranych przez nauczyciela łatwych 

przykładach muzycznych; 

 Potrafi rozpoznać charakterystyczne fragmenty poznanych utworów; 

 

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:  

1. Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

2. Zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji; 

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

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

dzwonkach, keyboardzie; 

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

6. Opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

przedmiotów; 

7. Tworzy akompaniament do piosenki; 

8. Swobodnie opowiada o sztuce i muzyce średniowiecza; 

9. Wymienia kompozytorów średniowiecznych; 

10. Wypowiada się na temat Bogurodzicy; 

11. Opowiada o polskiej muzyce renesansowej; 

12. Rozpoznaje utwory muzyki renesansowej; 

13. Formułuje swobodną wypowiedź o życiu Chopina na obczyźnie i znaczeniu twórczości 

kompozytora dla kultury polskiej; 

14. Wskazuje polskie wątki w muzyce Chopina; 

15. Opowiada o muzyce klasycyzmu, rozpoznaje utwory klasyków wiedeńskich; 

16. Przedstawia fakty z biografii J. Haydna i W.A. Mozarta, Ludwiga van Beethovena, 

W. Lutosławskiego; 

17. Opowiada o impresjonizmie w muzyce; 

18. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

19. Zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

20. Jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1. Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

2. Korzysta z różnych źródeł informacji; 

3. Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany; 

4. Potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie lub 

dzwonkach; 



5. Umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania; 

6. Odrabia prace domowe; 

7. Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych; 

8. Potrafi opisać, w jaki sposób muzyka odzwierciedla treść literacką w przykładowych 

utworach (E. Grieg – W grocie króla gór); 

9. Rozpoznaje muzykę polifoniczną i homofoniczną na wybranych przez nauczyciela łatwych 

przykładach muzycznych; 

10. Wylicza najważniejsze fakty z biografii Ludwiga van Beethovena; 

11. Opisuje wrażenia z wysłuchanego utworu L. van Beethovena – Finał z IX Symfonii; 

12. Dokonuje podstawowej analizy zapisu nutowego piosenki szkolnej; 

13. Określa ramy czasowe epoki średniowiecza, renesansu, klasycyzmu, impresjonizmu (na osi 

czasu); 

14. Wymienia nazwy średniowiecznych instrumentów; 

15. Tłumaczy, kim byli trubadurzy i truwerzy; 

16. Wymienia nazwiska polskich kompozytorów renesansowych; 

17. Podaje nazwiska kompozytorów XX wieku; 

18. Określa znaczenie twórczości Chopina w kulturze polskiej; 

19. Przedstawia wydarzenia z ostatnich lat życia Chopina; 

20. Wymienia nazwiska trzech klasyków wiedeńskich; 

21. Wyjaśnia, czym jest homofonia; 

22. Ustala, czy wysłuchana muzyka była jednogłosowa, czy wielogłosowa; 

23. Wyjaśnia znaczenie terminu taniec współczesny; 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

2. Korzysta z różnych źródeł informacji; 

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

4. Umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem 

muzycznym; 

5. Na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

6. Odrabia prace domowe; 

7. Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych; 

8. Rozpoznaje muzykę polifoniczną i homofoniczną na wybranych przez nauczyciela łatwych 

przykładach muzycznych; 

9. Potrafi rozpoznać charakterystyczne fragmenty poznanych utworów; 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1. Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym programie nauczania; 

2. Jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela; 

3. Potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub 

dzwonkach; 

4. Umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie 

nauczania; 

5. Odrabia prace domowe; 

6. 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. 


