
                                                                      Przedmiotowe  zasady  oceniania z przedmiotu MUZYKA kl. 5  

                             w klasach IV – VII Szkoły Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Połczynie 

 

Podstawa  programowa z  muzyki na  II etapie edukacyjnym określa kryteria, jakimi należy się  kierować, oceniając wiedzę i umiejętności uczniów. 

Ocena  powinna  uwzględniać  przede wszystkim zaangażowanie i wkład pracy, znajomość  literatury muzycznej i związaną z  tym wiedzę, a  także  

umiejętność śpiewania i gry na  instrumentach. 

Uzdolnienia  muzyczne nie są  podstawowym kryterium oceniania. 

Przy wystawianiu oceny z  muzyki należy brać pod uwagę  przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie się z  obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć. 

Ocenianie bezwzględnie powinno być systematyczne, gdyż  ocena jest ważną  informacją dla  ucznia, mówiącą  o uzyskanych postępach. Ocenianie ma  być  

motywowaniem ucznia do pracy, chwaleniem, zachęcaniem, pobudzaniem do aktywności i aktywnego działania  artystycznego. 

Ocenie  podlegają  następujące elementy : 

 śpiew 

 gra  na  instrumentach 

 wypowiedź  ucznia na  temat utworów muzycznych 

 działania twórcze 

 znajomość terminów i wiedza  muzyczna 

 aktywność na  lekcjach 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego 

 ruch przy muzyce 

 



Wagi  z  przedmiotu muzyka 

Waga 3 – aktywne uczestnictwo w lekcji, stosunek do przedmiotu, śpiew  na lekcji ( solo), sprawdzian, śpiew  indywidualny lub w duecie podczas  

uroczystości szkolnych,  pozaszkolnych, udział w konkursach muzycznych i przeglądach piosenek. Prezentacje  multimedialne z określonego zakresu 

tematycznego( działu). 

Waga 2 – gra na  instrumencie, pisanie  nut, kartkówki, odpowiedzi, praca wytwórcza. 

Waga 1 – znajomość  utworów muzycznych, zadania domowe, karty pracy, śpiew zbiorowy. 

Formy  sprawdzania wiedzy : odpowiedź ustna, udział w dyskusji, wnioskowanie, śpiew, sprawdzian, kartkówki, zadanie domowe, zadania dodatkowe, 

ćwiczenia na  lekcji, prace  dodatkowe. 

 

OGÓLNE  KRYTERIA OCENY: 

 stopień przyswojenia wiadomości na określony temat, 

 aktywność i zaangażowanie w samodzielne rozwiązywanie problemów, 

 wykonywanie ćwiczeń i poleceń, 

 porządkowanie własnej wiedzy, kojarzenie faktów, dostrzeganie analogii, 

 wykonywanie obligatoryjnych ćwiczeń i poleceń, 

 stopień zainteresowania muzyką – udział w dyskusjach, wyrażanie poglądów, formułowanie własnych wniosków dotyczących 

określonych zagadnień, 

 aktywne uczestnictwo w lekcjach i pracy na nich, 

 zaangażowanie w pracę twórczą: przygotowanie odpowiednich materiałów i narzędzi, aktywność, koncentracja na zadaniu, 

 stopień przekraczania indywidualnych barier rozwojowych: twórczych, poznawczych, komunikacyjnych, organizacyjnych, 

 zainteresowanie pracą twórczą, poszukiwanie własnych rozwiązań, 

 zgodność efektu końcowego z założeniami i tematem pracy, 

 oryginalne rozwiązywanie problemów muzycznych, 

 stopień poczucia odpowiedzialności za własne i grupowe działanie, 

 celowe wykorzystywanie wiedzy o środkach formalnych do ekspresji własnej, 



 indywidualne zainteresowanie działalnością muzyczną, współtworzenie życia kulturalnego klasy i szkoły poprzez udział w imprezach 

artystycznych, wystawach, konkursach, 

 stosunek ucznia do przedmiotu, 

 znajomość terminologii muzycznej, 

 wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu, 

 znajomość zastosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej do poszerzania wiedzy  i umiejętności z muzyki, 

 wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań. 

 

      Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuje się zalecenia Poradni  Pedagogiczno - Psychologicznej zawarte   

w orzeczeniu/opinii.                 Uczniowie ci wykonują prace  o mniejszym stopniu trudności i są otoczeni szczególną opieką ze strony 

nauczyciela.  Przy wystawianiu oceny nauczyciel zwraca uwagę na wkład pracy włożony w wykonanie powierzonych mu zadań. 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA  OCENY : 

Ocena celująca – 6 

 opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania 

 wykazywanie zainteresowania muzyką – uczeń bierze udział w dyskusjach, wyraża poglądy, formułuje własne wnioski dotyczące 

zagadnień, 

 umiejętność  śpiewu piosenek ( a  capella oraz z akompaniamentem ) , oraz gry na  instrumentach melodii przewidzianych w podręczniku 

oraz  spoza niego.   

 zaangażowanie w działalność twórczą, systematyczność i staranność wykonywania prac i ćwiczeń muzycznych, 

 oryginalne rozwiązania tematów ćwiczeń, 

 wykazywanie się wiedzą z zakresu terminologii muzycznej, a także z historii muzyki, 

 umiejętność analizy dzieła muzycznego wraz z elementami własnej interpretacji, 

 wykonywanie zadań i ćwiczeń dodatkowych, 

 zauważalne zainteresowanie działalnością muzyczną - uczestnictwo w konkursach muzycznych  o różnym zasięgu: szkolne, regionalne, 

ogólnopolskie, międzynarodowe, uczestnictwo w zajęciach chóru szkolnego, zespołu instrumentalnego, prezentowanie swojej twórczości 

w klasie, szkole, np. w formie prezentacji na apelach szkolnych, 

 umiejętność posługiwania się technologią informacyjno - komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz twórczych 

działaniach muzycznych, 

 wzorowe przygotowanie do lekcji i posiadanie wymaganego zeszytu przedmiotowego 



 otrzymuje celujące i bardzo dobre oceny cząstkowe. 

 

Ocena bardzo dobra – 5 

 opanowanie pełnego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania 

 za umiejętność  śpiewu większości  piosenek, oraz gry na  instrumentach melodii przewidzianych w podręczniku oraz  spoza niego 

  angażowanie w działalność twórczą, systematyczność i staranność wykonywania prac i ćwiczeń muzycznych, 

 zaangażowanie i aktywność na lekcji, 

 pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, 

 skupiony udział w lekcjach, 

 umiejętność posługiwania się technologią informacyjno - komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych 

działaniach muzycznych, 

 podstawowa umiejętność analizy dzieła muzycznego, 

 udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, 

 przygotowanie do lekcji: posiadanie wymaganego zeszytu przedmiotowego, 

 otrzymuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe. 

 

Ocena dobra – 4 

 opanowanie większości materiału w realizowanym programie nauczania. 

 poprawne wykonywanie ćwiczeń muzycznych ( śpiew, gra na  instrumencie ) 

 przyswojenie wiadomości objętych programem na poziomie dobrym - luki w wiadomościach mają charakter szczegółowy, 

 skupiony udział w lekcjach, 

 umiejętność posługiwania się technologią informacyjno - komunikacyjną w wyszukiwaniu wskazanych informacji oraz w twórczych 

działaniach muzycznych, 

 podstawowa umiejętność analizy dzieła muzycznego, 

 efekt końcowy pracy twórczej nie zawsze jest zgodny z założeniami i tematem, 

 przygotowanie do lekcji: posiadanie wymaganego zeszytu przedmiotowego, 

 umiarkowane zainteresowanie życiem kulturalnym klasy i szkoły, 

 najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe. 



Ocena dostateczna – 3 

 opanowanie  w podstawowym zakresie  wiadomości  i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. 

 zgodne z tematem, ale mało staranne wykonywanie ćwiczeń muzycznych, 

 podstawowe opanowanie materiału  z zakresu śpiewu i gry na  instrumencie 

 bierny udział w lekcji, 

 podstawowe działania w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej, 

 uczeń nie wykazuje szczególnego zainteresowania działalnością współtworzenia życia kulturalnego klasy i szkoły, 

 niesystematyczność w wykonywaniu ćwiczeń i działań muzycznych, 

 sporadyczny brak wymaganego zeszytu przedmiotowego, 

 najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe. 

Ocena dopuszczająca – 2 

 niekiedy niezgodne z tematem i niestaranne wykonywanie ćwiczeń muzycznych, 

 częściowe opanowanie wiadomości objętych programem, 

 minimalne zaangażowanie w lekcję i działania muzyczne, 

 brak woli poprawy ocen, 

 częsty brak wymaganego zeszytu przedmiotowego, 

 otrzymuje dopuszczające oceny cząstkowe. 

Ocena niedostateczna – 1 

 niewykonywanie ćwiczeń muzycznych, 

 duża absencja na zajęciach, 

 nieopanowanie wiadomości objętych programem, 

 otrzymywanie ocen niedostatecznych z prac pisemnych i z powierzonych zadań, 

 brak zaangażowania i woli poprawy ocen, 

 notoryczny brak wymaganego zeszytu przedmiotowego, 

 lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 



Ocena niedostateczna nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu i pracy na 

lekcjach. 

 

Ponadto ustala się  że : 

 - uczeń  otrzymuje  w ciągu półrocza minimum 3 oceny 

 - uczeń może zgłosić  3 nieprzygotowania  do zajęć w  ciągu półrocza ( brak przyborów, podręcznika, zeszytu ,zadani  domowego). Każdy 

kolejny brak równoznaczny jest z wpisaniem oceny niedostatecznej. Nie zwalnia  to jednak ucznia od pracy na  lekcji w formie wskazanej 

przez nauczyciela 

 - uczeń  ma prawo otrzymać  dodatkowe oceny za  wykonanie zadania lub pracy nadobowiązkowej 

 - jeżeli uczeń  opuścił sprawdzian, test i inne formy sprawdzające, to powinien napisać go w ciągu 2 tygodni od  dnia powrotu do szkoły 

 - uczeń, które ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą , ma  prawo do jej  jednorazowej poprawy w terminie 2 tygodni 

od jej otrzymania 

  - nie ma możliwości poprawiania  ocen na tydzień przed klasyfikacją 

 - uczeń  które  bierze  udział w konkursach, w  występach podczas  uroczystości szkolnych, apelach, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

itp. Otrzymuje dodatkową ocenę celującą za  każdorazowy występ/ konkurs i wpis uwagi pozytywnej do dziennika 

 - aktywność ucznia  na  lekcji jest nagradzana plusami; po zdobyciu trzech plusów uczeń  otrzymuje  ocenę bardzo dobrą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu muzyka dla klasy V szkoły podstawowej 

 

 

Temat (rozumiany 

jako lekcja) 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą 

Uczeń: 

Wymagania na 

ocenę dostateczną 

Uczeń: 

Wymagania na ocenę 

dobrą 

Uczeń: 

Wymagania na ocenę 

bardzo dobrą 

Uczeń: 

Wymagania na ocenę 

celującą 

Uczeń: 

1.Na dobry 

początek. 

Organizacja  pracy 

na  lekcjach muzyki 

w klasie  piątej. 

 

Na  pierwszej lekcji uczniowie i nauczyciel przypominają  zasady wspólnej pracy i kryteria  oceniania, a  także  zapoznają  

się z  nowym podręcznikiem. Piosenka  Z naszymi marzeniami oraz zabawa Wakacyjne  wspomnienia dźwiękowe służą 

rozśpiewaniu klasy oraz  przyjemnemu rozpoczęciu pracy w nowym roku szkolnym 

2.Tajemnicze znaki 

muzyczne 

 - śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - wymienia  nazwy 

oznaczeń 

stosowanych w 

zapisie  nutowym 

 - śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - wymienia  nazwy 

oznaczeń 

stosowanych w 

zapisie  nutowym 

 - odnajduje  w 

zapisie  nutowym 

oznaczenia  poznane 

na  lekcji  

 - śpiewa  piosenkę w 

duecie 

 - wymienia  nazwy 

oznaczeń 

stosowanych w 

zapisie  nutowym 

 - odnajduje w zapisie  

nutowym oznaczenia 

poznane na  lekcji 

 - potrafi wyjaśnić   

co oznacza  fermata, 

volta, d.c .al fine 

 - śpiewa solo piosenkę 

 - wymienia  nazwy 

oznaczeń stosowanych 

w zapisie  nutowym 

 - odnajduje w zapisie  

nutowym oznaczenia 

poznane na  lekcji 

 - potrafi wyjaśnić   co 

oznacza  fermata, volta, 

d.c .al fine 

 - potrafi wyklaskać lub 

zaśpiewać  melodię  z 

zastosowaniem znaków 

muzycznych 

 

 - śpiewa  solo 

piosenkę do 

akompaniamentu  

muzycznego  lub a 

capella 

- wymienia  nazwy 

oznaczeń stosowanych 

w zapisie  nutowym 

 - odnajduje w zapisie  

nutowym oznaczenia 

poznane na  lekcji 

 - potrafi wyjaśnić   co 

oznacza  fermata, 

volta, d.c .al fine 

 - potrafi wyklaskać 

lub zaśpiewać  melodię  



z zastosowaniem 

znaków muzycznych 

 

3.Muzyczne  

rozmowy, Okresowa 

budowa utworu 

muzycznego. 

 - śpiewa  piosenkę 

Wlazł kotek na  

płotek 

 - wyjaśnia znaczenie 

pojęć  : poprzednik, 

następnik 

 

- śpiewa  piosenkę 

Wlazł kotek na  

płotek 

 - wyjaśnia 

znaczenie pojęć  : 

poprzednik, 

następnik 

 - wie co to  jest 

zdanie  muzyczne 

 

- śpiewa  piosenkę 

Wlazł kotek na  

płotek 

 - wyjaśnia znaczenie 

pojęć  : poprzednik, 

następnik 

 - wie co to jest 

zdanie muzyczne, 

okres muzyczny 

 

Gra  lub śpiewa  solo 

utwory  w formie  

okresu muzycznego 

 - wskazuje  

poprzednik, następnik 

,zdanie  muzyczne, 

okres muzyczny 

 - potrafi wyjaśnić 

poznane pojęcia 

Gra  lub śpiewa  solo 

utwory  w formie  

okresu muzycznego 

 - wskazuje  

poprzednik, następnik 

,zdanie  muzyczne, 

okres muzyczny 

 - potrafi wyjaśnić 

poznane pojęcia 

 - improwizuje 

zakończenie 

następnika  podczas 

wykonywania  utworu 

w formie okresu 

muzycznego. 

4.Muzyka  w roli 

głównej, Różne 

formy prezentacji 

muzyki. 

 - śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - potrafi wyjaśnić  

pojęcia  filharmonia, 

koncert 

- śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - potrafi wyjaśnić  

pojęcia  filharmonia, 

koncert, 

 - wymienia  terminy 

: festiwal muzyczny, 

recital,  

- śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - potrafi wyjaśnić  

pojęcia  filharmonia, 

koncert 

 - wymienia  terminy : 

festiwal muzyczny, 

recital, 

 - podaje zasady „ 

Kodeksu melomana” 

 - śpiewa  solo piosenkę 

 - wskazuje  i wyjaśnia 

terminy : filharmonia, 

recital, koncert, festiwal 

muzyczny 

 - zna i stosuje  się do 

zasad Kodeksu 

melomana 

 - śpiewa  solo  

piosenkę przy 

akompaniamencie  lub 

a  capella  

- wskazuje  i wyjaśnia 

terminy : filharmonia, 

recital, koncert, 

festiwal muzyczny 

 - zna i stosuje  się do 

zasad Kodeksu 



melomana 

 - rozpoznaje 

prezentowane utwory 

muzyczne 

5. Dla nauczycieli. 

Pieśni 

okolicznościowe.  

 - śpiewa w  grupie  

piosenkę 

 - śpiewa  w grupie 

piosenkę 

 - wykonuje w 

grupie utwór sto lat 

 - śpiewa w grupie  

piosenkę 

 - wykonuje w  grupie  

utwór sto lat 

 - realizuje  

akompaniament 

rytmiczny według 

wskazówek 

nauczyciela 

 - śpiewa  solo piosenkę 

 - improwizuje  prosty 

układ ruchowy 

 - wykonuje  utwór sto 

lat z  prostym 

akompaniamentem 

rytmicznym 

 - śpiewa solo 

piosenkę, towarzyszy 

sobie 

akompaniamentem 

rytmicznym 

 - potrafi zrealizować  

układ ruchowy według 

własnego pomysłu do 

odtwarzanej muzyki 

 - podczas 

wykonywania sto lat, 

improwizuje 

akompaniament 

rytmiczny. 

6. Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności podczas  realizacji zadań, zabaw i 

ćwiczeń. 

7. Wolno, szybciej, 

coraz  szybciej. 

Tempo w  muzyce i 

jego rodzaje. 

 - śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - rozpoznaje 

podstawowe tempa 

- śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - rozpoznaje 

podstawowe tempa 

- wyjaśnia pojęcie : 

tempo  

 

- śpiewa w grupie 

piosenkę 

 - rozpoznaje 

podstawowe tempa 

 - wyjaśnia pojęcie : 

tempo  

 - tłumaczy do czego 

służy metronom 

- śpiewa  solo piosenkę   

 - rozróżnia  rodzaje 

tempa i wskazuje jego 

zmiany w utworze  

 - określa  tempo 

zaprezentowanych 

utworów 

 - wyjaśnia znaczenie 

 - śpiewa  solo 

piosenkę   

 - rozróżnia  rodzaje 

tempa i wskazuje jego 

zmiany w utworze  

 - określa  tempo 

zaprezentowanych 

utworów 



terminu agogika 

 - potrafi improwizować 

rytmicznie  z  

zastosowaniem  

podanych rodzajów 

tempa 

 

 - wyjaśnia znaczenie 

terminu agogika 

 - potrafi 

improwizować 

rytmicznie  z  

zastosowaniem  

podanych rodzajów 

tempa 

 - zna włoskie  

określenia  tempa 

 - wie że agogika  jest 

jednym z  elementów 

dzieła muzycznego 

8. Formy ABA i 

ABA1. 

Trzyczęściowe 

formy muzyczne.. 

 - Wykonuje  

śpiewankę ABA 

– omawia budowę 

trzyczęściową ABA 

 - wykonuje 

śpiewankę ABA 

 - omawia  budowę 

trzyczęściową ABA 

– tworzy ilustrację 

muzyczną do 

słuchanego utworu 

- wykonuje 

śpiewankę ABA 

 - omawia  budowę 

trzyczęściową ABA 

– tworzy ilustrację 

muzyczną do 

słuchanego utworu 

– słuchając, 

rozpoznaje utwory o 

budowie AB i ABA 

 - wskazuje  różnice 

między formami ABA i 

ABA1 

– samodzielnie tworzy 

rytmiczne schematy o 

budowie AB i ABA, i 

wykonuje je na 

instrumentach 

perkusyjnych 

- wskazuje  różnice 

między formami ABA 

i ABA1 

– samodzielnie tworzy 

rytmiczne schematy o 

budowie AB i ABA, i 

wykonuje je na 

instrumentach 

perkusyjnych 

 - przekształca  

melodię  w formie 

ABA w utwór w 

formie ABA1 

9. Metrum , czyli 

miara. Zagadnienia i 

– wykazuje 

niewielkie 

– odczytuje z zapisu 

nutowego 

– rozumie pojęcia: 

„takt”, „metrum”, 

– rozumie i wyjaśnia 

pojęcia: „takt”, 

– grupuje wartości 

rytmiczne w taktach 



pojęcia związane z  

metrum 

muzycznym. 

zaangażowanie w 

czasie zajęć 

– podejmuje próby 

śpiewu piosenek z 

taktowaniem 

oznaczenie 

metryczne 

– odpowiada na 

podstawie zapisu 

nutowego, w jakim 

metrum jest dany 

utwór 

„rytm” 

– umieszcza 

oznaczenia metryczne 

na początku rytmu 

– zna schemat 

taktowania na 2, 3 i 4 

– śpiewa piosenki z 

taktowaniem 

– odtwarza proste 

schematy rytmiczne 

„metrum”, „rytm” 

– zna schemat 

taktowania na 2, 3 i 4 

– uzupełnia rytmy 

zgodnie z oznaczeniem 

metrycznym 

odpowiednimi 

wartościami 

rytmicznymi 

– odczytuje rytmy 

trudniejsze od 

przedstawianych przez 

nauczyciela na 

lekcjach 

 - rozpoznaj metrum w  

słuchanych utworach 

 - gra  solo melodię w 

metrum 3/4 

10.Dzisiaj wielka 

jest rocznica…. 

Pieśni żołnierskie i 

legionowe 

– wymienia pieśni 

związane z historią 

Polski: Rotę, 

Pierwszą Kadrową, 

– śpiewa w grupie 

Rotę; 

– zachęcony śpiewa  

w grupie piosenkę 

Pałacyk Michla,  

Pierwsza Brygada, 

Piechota 

 

– samodzielnie 

śpiewa Rotę, 

– wie, w jakich 

okolicznościach 

powstały Rota, 

i Pierwsza Kadrowa; 

 -– zachęcony 

śpiewa  

w grupie piosenkę 

Pałacyk Michla,  

Pierwsza Brygada, 

Piechota 

– śpiewa poprawnie 

pod względem 

rytmicznym 

i intonacyjnym Rotę, 

–wymienia autorów 

pieśni, 

– śpiewa Pierwszą 

Kadrową  

z akompaniamentem 

dzwonków; 

– śpiewa poprawnie 

piosenkę Pałacyk 

Michla, 

– tworzy prosty 

akompaniament 

perkusyjny; 

 

– analizuje zapis 

nutowy Roty i 

Pierwszej Kadrowej, 

–omawia znaczenie 

tych pieśni dla 

Polaków; 

omawia genezę 

piosenki Pałacyk 

Michla, 

– analizuje zapis 

nutowy utworu, 

– śpiewa piosenkę 

poprawnie pod 

względem intonacji, 

dykcji i rytmu, 

– gra akompaniament 

do piosenki; 

– wyraża własny 

pogląd na funkcję, jaką 

pełniły piosenki 

żołnierskie  

i pieśni z okresu wojny 

oraz omawia, w jakim 

celu powstawały; 

– samodzielnie tworzy 

akompaniament do 

piosenki Pałacyk 

Michla  

 - układa  

akompaniament 

rytmiczny do refrenu 

pieśni Piechota  

 - wskazuje ;przedtakt 

w zapisie nutowym. 

11.Andrzejkowe 

tradycje, zwyczaje i 

 - śpiewa  w grupie 

piosenki 

 - śpiewa w  grupie  

piosenki 

 - śpiewa  w grupie 

piosenki  

 - śpiewa  solo piosenki 

 - układa  samodzielnie  

śpiewa  solo piosenki 

 - układa  samodzielnie  



zabawy  - stara się  wystukać  

prosty 

akompaniament 

rytmiczny 

 - gra na dzwonkach 

akompaniament do 

piosenki 

akompaniament 

rytmiczny do piosenki 

 - improwizuje 

śpiewanki które 

mogłyby towarzyszyć 

wróżbom 

andrzejkowym 

akompaniament 

rytmiczny do piosenki 

 - improwizuje 

śpiewanki które 

mogłyby towarzyszyć 

wróżbom 

andrzejkowym 

 - śpiewa melodię  

ułożoną samodzielnie ( 

z  wykorzystaniem 

podanego rytmu i 

tekstu rymowanki) 

12. Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności podczas  realizacji zadań, zabaw i 

ćwiczeń 

 

13. Zwyczaje i 

tradycje  

bożonarodzeniowe. 

Polskie tradycje 

związane z  Bożym 

Narodzeniem . 

Wykonywanie 

utworów  

bożonarodzeniowyc

h. 

– z pomocą 

nauczyciela podaje 

zwyczaje 

bożonarodzeniowe, 

– wymienia 

tradycyjne dania 

wigilijne, 

–zachęcony śpiewa 

w grupie kolędy; 

– samodzielnie 

wymienia zwyczaje 

bożonarodzeniowe, 

– śpiewa w grupie 

kolędy; 

– dokładnie omawia 

poszczególne 

zwyczaje 

bożonarodzeniowe, 

– samodzielnie 

śpiewa kolędy 

z towarzyszeniem 

instrumentu; 

–wymienia zwyczaje 

charakterystyczne tylko 

dla regionu, w którym 

mieszka, 

– śpiewa kolędy 

poprawnie pod 

względem rytmicznym  

i intonacyjnym; 

– przygotowuje 

prezentacje na temat 

zwyczajów 

bożonarodzeniowych 

z innych krajów 

europejskich; 

14. Kolędować  

Małemu… Kolędy i 

pastorałki. Wspólne  

– śpiewa w grupie 

kolędy i pastorałki  

– śpiewa w grupie  

kolędy  i pastorałki 

 - wyjaśnia 

 -  śpiewa w grupie  

kolędy  i pastorałki 

 - wyjaśnia znaczenie 

Śpiewa solo kolędę lub 

pastorałkę 

 - rozpoznaje rytmy 

 - omawia zwyczaje 

bożonarodzeniowe w 

krajach sąsiadujących z  



kolędowanie znaczenie terminu 

jasełka 

 

terminu jasełka 

 - rozpoznaje słuchane  

kolędy 

polskich tańców 

narodowych w 

słuchanych kolędach 

Polską 

15. W zimowym 

nastroju. Nastrój w  

muzyce. 

– nazywa uczucia 

towarzyszące mu 

podczas słuchania 

utworów;  

- maluje  zimowy 

pejzaż  inspirowany 

muzyką 

– opowiada o swoich 

wyobrażeniach, 

uczuciach i 

emocjach podczas 

słuchania muzyki, 

–wie, że muzyka 

potrafi naśladować 

różne odgłosy, 

 -  maluje  zimowy 

pejzaż  inspirowany 

muzyką. 

 

 – opowiada o swoich 

wyobrażeniach, 

uczuciach i emocjach 

podczas słuchania 

muzyki, 

–wie, że muzyka 

potrafi naśladować 

różne odgłosy, 

- określa  nastrój 

słuchanych utworów 

 - maluje zimowy 

pejzaż  nawiązujący 

do kompozycji St. 

Moniuszki. 

– opowiada o swoich 

wyobrażeniach, 

uczuciach i emocjach 

podczas słuchania 

muzyki, 

–wie, że muzyka potrafi 

naśladować różne 

odgłosy, 

- określa  nastrój 

słuchanych utworów 

 - maluje zimowy 

pejzaż  nawiązujący do 

kompozycji St. 

Moniuszki. 

 - opowiada  o swoich 

skojarzeniach 

powstałych pod 

wpływem wysłuchanej 

muzyki 

–– opowiada o swoich 

wyobrażeniach, 

uczuciach i emocjach 

podczas słuchania 

muzyki, 

–wie, że muzyka 

potrafi naśladować 

różne odgłosy, 

- określa  nastrój 

słuchanych utworów 

 - maluje zimowy 

pejzaż  nawiązujący do 

kompozycji St. 

Moniuszki. 

- opowiada  o swoich 

skojarzeniach 

powstałych pod 

wpływem wysłuchanej 

muzyki 

 - śpiewa  solo piosenki 

o tematyce  zimowej 

16. 

Usprawiedliwione  

spóźnienie, czyli 

kanon. Forma  

Śpiewa w  grupie 

piosenkę unisono. 

Śpiewa piosenkę 

kanon unisono, 

 Zna termin kanon 

Śpiewa  piosenkę 

kanon unisono 

Potrafi wyjaśnić 

terminy : kanon, 

Śpiewa piosenki w 

wielogłosie 

Potrafi zagrać  kanon 

melodyczny w grupie 

Śpiewa  piosenki w 

wielogłosie 

Przedstawia  formę 

kanonu graficznie oraz 



kanonu w muzyce. unisono, muzyka 

wielogłosowa 

 

w postaci układu 

ruchowego 

17. Zaśpiewajmy i 

zagrajmy w kanonie 

! Forma  kanonu w  

praktyce 

Wykonuje  unisono 

piosenkę 

Zaśpiewajmy w  

kanonie 

Wykonuje  

rytmicznie kanon   z 

cała grupą  klasową 

Wykonuje  unisono 

piosenkę 

Zaśpiewajmy w  

kanonie 

Wykonuje  

rytmicznie kanon   z 

cała grupą  klasową 

Śpiewa z klasą gamę  

c – dur  

Wykonuje  unisono 

piosenkę 

Zaśpiewajmy w  

kanonie 

Wykonuje  rytmicznie 

kanon   z cała grupą  

klasową 

Śpiewa  i gra  gamę 

C-dur, unisono i w  

kanonie 

Wykonuje  piosenkę 

Zaśpiewajmy w 

kanonie w wielogłosie 

Wykonuje  piosenki 

Panie Janie, Osioł nad  

osłami w  wielogłosie z  

towarzyszeniem 

akompaniamentu 

rytmicznego oraz  

melodycznego 

  

Wykonuje  piosenkę 

Zaśpiewajmy w 

kanonie w wielogłosie 

Wykonuje  piosenki 

Panie Janie, Osioł nad  

osłami w  wielogłosie z  

towarzyszeniem 

akompaniamentu 

rytmicznego oraz  

melodycznego 

 - opracowuje  

samodzielnie lub w 

grupie własny kanon 

rytmiczny lub 

melodyczny 

18. Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności podczas  realizacji zadań, zabaw i 

ćwiczeń 

 

19. Na wielu 

strunach, 

Instrumenty 

strunowe, Podział 

instrumentów 

strunowych. 

wie, co jest źródłem 

dźwięku w 

instrumentach 

strunowych 

wymienia gitarę jako 

przedstawiciela 

instrumentów 

– zna podział 

instrumentów 

strunowych na 

smyczkowe, szarpane 

i uderzane 

– wymienia poznane 

instrumenty 

smyczkowe: skrzypce, 

– szereguje 

instrumenty 

smyczkowe według 

wielkości i skali 

instrumentów 

– podczas słuchania 

muzyki rozpoznaje 

barwę skrzypiec, 

– zna pojęcie 

pizzicato 

– słucha analitycznie 

muzyki 

– realizuje w czasie 

gry i śpiewu zapis: da 

capo al fine 

podaje tytuły 

– gra na innym 

instrumencie niż 

nauczany w szkole, w 

czasie odpowiedniej 

lekcji prezentuje swój 

instrument kolegom 

 



strunowych 

szarpanych 

– rozpoznaje barwę 

fortepianu 

 

altówkę, wiolonczelę i 

kontrabas 

– zna budowę gitary 

– rozpoznaje 

brzmienie gitary 

podczas słuchania 

muzyki 

– słucha muzyki 

klasycznej i 

rozrywkowej 

 

wiolonczeli i 

kontrabasu 

– wyszukuje w 

internecie lub w 

innym źródle 

informacji o 

wybitnych 

instrumentalistach, 

przygotowuje 

samodzielnie notatkę 

lub prezentację 

– wymienia 

instrumenty: harfa, , 

mandolina, banjo jako 

przedstawicieli grupy 

instrumentów 

strunowych 

szarpanych 

– zna zasady 

wydobywania 

dźwięku z fortepianu 

słuchanych na 

lekcjach utworów 

Fryderyka Chopina 

– rozpoznaje Etiudę 

rewolucyjną, 

słuchając muzyki 

 

20.Młodosc  

Fryderyka  Chopina. 

Życie  i twórczość 

Chopina do roku 

1830.  

 - podaje  podstawowe 

fakty z  życia  

Fryderyka Chopina 

Śpiewa w grupie 

piosenkę Gdy Chopin 

grał 

 - słucha  utworów F. 

Chopina 

 -  kojarzy Fryderyka 

Chopina z muzyką 

fortepianową 

– wie, że Fryderyk 

Chopin spędził młode 

lata w Warszawie 

– zna nazwisko 

Fryderyka Chopina 

– kojarzy Fryderyka 

Chopina z muzyką 

fortepianową 

– wie, że Fryderyk 

Chopin spędził młode 

lata w Warszawie 

– zna nazwisko 

Fryderyka Chopina 

 - śpiewa  solo 

piosenkę  Gdy Chopin 

grał 

Opowiada o młodości 

F. Chopina na  

podstawie 

wiadomości 

zawartych w 

 - podaje tytuły 

słuchanych na 

lekcjach utworów 

Fryderyka Chopina 

– rozpoznaje Etiudę 

rewolucyjną, 

słuchając muzyki 

 - śpiewa  solo 



– zna nazwisko 

Fryderyka Chopina 

– wie, że Fryderyk 

Chopin był polskim 

kompozytorem 

– zna miejsce urodzin 

Fryderyka Chopina 

 

– wie, że Fryderyk 

Chopin był polskim 

kompozytorem 

– zna miejsce urodzin 

Fryderyka Chopina 

 

 

– wie, że Fryderyk 

Chopin był polskim 

kompozytorem 

– zna miejsce urodzin 

Fryderyka Chopina 

 

podręczniku 

 - wyjaśnia czym 

różni się mazurek od 

mazura 

 

piosenkę  Gdy Chopin 

grał 

Wyjaśnia czym różni 

się mazurek od 

mazura 

 

21. Na  ludową  

nutę. Narodowe 

tańce polskie : 

krakowiak 

–śpiewa piosenkę 

w grupie, poprawnie 

pod względem 

rytmicznym, 

– wskazuje na mapie 

Kraków;  

- śpiewa w grupie 

piosenkę Hej na  

krakowskim rynku  

– próbuje wykonać 

podstawowy krok 

krakowiaka; 

–wymienia cechy 

krakowiaka, 

–czyta tataizacją 

i klaszcze rytm 

krakowiaka; 

 - śpiewa w  grupie 

piosenkę  Hej na  

krakowskim rynku 

 - wykonuje  

podstawowy krok 

krakowiaka 

–wyklaskuje rytm 

krakowiaka, 

–wskazuje w zapisie 

nutowym synkopę  

i wyjaśnia jej 

znaczenie; 

Śpiewa  w grupie  

piosenkę  Hej na  

krakowskim rynku 

 - odtwarza  schemat 

rytmiczny synkopy,  

 - zna termin kapela 

wykonuje 

podstawowe kroki 

występujące  

w krakowiaku: cwał, 

hołubce, krzesany 

–samodzielnie 

rozpoznaje utwory  

w rytmie krakowiaka, 

–analizuje zapis 

nutowy piosenki; 

śpiewa  solo piosenki 

Hej na  krakowskim 

rynku, oraz  

Krakowiaczek jeden, 

 - opisuje 

poszczególne  

instrumenty ludowe 

– zna figury taneczne  

w krakowiaku i 

tańczy je w parach; 

–samodzielnie tworzy 

akompaniament do 

piosenki; 

 - rozpoznaje 

brzmienie 

instrumentów 

ludowych w 

wysłuchanym utworze 

 - śpiewa  solo 

piosenki. 

samodzielnie tworzy 

układ krakowiaka, zna 

podstawowe kroki  

i figury taneczne; 

22. Folklor  naszych 

sąsiadów. Folklor 

muzyczny krajów 

sąsiadujących z 

– zna definicję 

folkloru, 

– wskazuje swój 

region na mapie 

– wymienia i 

wskazuje regiony 

folklorystyczne na 

mapie Polski, oraz 

–podaje, kto tworzył 

muzykę ludową i o 

czym ona opowiadała, 

– zna postać 

–podaje, którzy polscy 

kompozytorzy 

wykorzystywali 

muzykę ludową w 

– wykonuje album 

przedstawiający 

stroje, instrumenty, 

pieśni  



Polską Polski, 

– zachęcony śpiewa  

w grupie melodię 

Tańcuj tańcuj 

 - potrafi wymienić 

kraje sąsiadujące z 

Polską 

krajów  sąsiadujących 

– poprawnie śpiewa 

melodię  Tańcuj 

tańcuj 

z akompaniamentem 

instrumentu; 

charakteryzuje 

muzykę ludową 

Słowacji, Czech, 

Ukrainy, Rosji, 

Niemiec 

O. Kolberga, 

– analizuje zapis 

nutowy melodii 

Tańcuj tańcuj – nazwy 

literowe  

i solmizacyjne; 

tańczy polkę  krokiem 

podstawowym 

charakteryzuje 

muzykę ludową 

Słowacji, Czech, 

Ukrainy, Rosji, 

Niemiec 

swoich utworach, 

–wymienia zespoły 

wykonujące muzykę 

folkową, 

– tworzy 

akompaniament 

perkusyjny do melodii 

Tańcuj tańcuj 

 - - rozpoznaje w  

słuchanych utworach 

cechy ludowej muzyki 

słowackiej, czeskiej, 

niemieckiej, 

rosyjskiej, układa  

akompaniament 

perkusyjny do melodii 

Oszukałaś, okłamałaś 

i tańce 

charakterystyczne dla 

swojego regionu; 

 - śpiewa piosenkę 

Żuraw w dwugłosie 

 - rozpoznaje w  

słuchanych utworach 

cechy ludowej 

muzyki słowackiej, 

czeskiej, niemieckiej, 

rosyjskiej, układa  

akompaniament 

perkusyjny do 

melodii Oszukałaś, 

okłamałaś 

23. Muzyka  źródeł. 

Jak muzykowano w 

prehistorii. 

Śpiewa  w grupie  

piosenkę Prośba o 

pomyślny dzień 

Śpiewa  w grupie 

piosenkę  Prośba  o 

pomyślny dzień 

Wymienia  

instrumenty 

prehistoryczne 

Wymienia  

instrumenty 

prehistoryczne 

Wykonuje  melodie 

Bele mama  i Nie  

martw się 

 

Śpiewa  solo piosenki 

Wykonuje  układ  

ruchowy do piosenki 

bela mama 

Opowiada o 

powstaniu pierwszych 

instrumentów 

prehistorycznych 

Śpiewa  solo piosenki 

Wykonuje  układ  

ruchowy do piosenki 

bela mama 

Opowiada o 

powstaniu 

pierwszych 

instrumentów 

prehistorycznych 

24. Śpiewajmy 

razem – chór. 

– pod kierunkiem 

nauczyciela, 

– pod kierunkiem 

nauczyciela wykonuje 

 - wymienia rodzaje 

chórów 

 - zna   rozstawienie 

głosów w chórze. 

Rozpoznaje jakiego 

rodzaju chóry 



Rodzaje chórów. zachęcony, wykonuje 

niektóre z 

zaproponowanych 

ćwiczeń 

oddechowych, 

dykcyjnych, 

emisyjnych 

– zachęcony, śpiewa 

piosenkę z 

akompaniamentem w 

zespole Chodź 

pomaluj mój świat 

ćwiczenia oddechowe, 

dykcyjne, emisyjne 

– śpiewa piosenkę z 

akompaniamentem w 

zespole 

– bierze udział w 

pracach grupy 

tworzącej 

improwizacje wokalne 

według ustalonych 

zasad 

– bierze udział w 

pracach grupy, która 

tworzy ilustracje 

dźwiękowe do scen 

sytuacyjnych 

– w czasie śpiewu 

zwraca uwagę na 

prawidłową emisję 

głosu 

– aktywnie 

uczestniczy w pracach 

grupy tworzącej 

improwizacje 

wokalne, ma twórczy 

wkład w działania 

grupy 

– aktywnie pracując w 

grupie, tworzy 

ilustracje dźwiękowe 

do scen sytuacyjnych 

 - wymienia 

wykonawców muzyki 

wokalnej 

Wyjaśnia znaczenie 

terminów : muzyka 

wokalna, solista, 

zespół wokalny, chór , 

a capella 

wykonują utwory 

prezentowane na 

lekcji 

Wymienia formy 

przeznaczone do 

wykonywania przez 

chór 

– podczas pracy w 

grupie przewodniczy 

działaniom zespołu, 

jego pomysły 

charakteryzują się 

wyjątkową 

kreatywnością 

25. Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu i utrwaleniu określonego zakresu wiedzy i umiejętności podczas  realizacji zadań, zabaw i 

ćwiczeń 

 

26. Muzyka i 

przyroda. Muzyka 

ilustracyjna i 

muzyka  

programowa.  

– wymienia wyrazy 

dźwiękonaśladowcze, 

– zachęcony bierze 

udział w pracy grupy; 

–definiuje muzykę 

programową, 

– z pomocą 

– dopasowuje zdjęcia 

do słuchanych 

utworów, 

– bierze udział w 

pracy grupy; 

– wie, jak powstaje 

muzyka programowa, 

– wyjaśnia, na czym 

polega tworzenie 

muzyki 

dźwiękonaśladowczej, 

– aktywnie bierze 

udział w pracy grupy; 

– zna twórców muzyki 

– ilustruje grą na 

instrumentach 

perkusyjnych według 

własnego pomysłu 

wybrany wiersz; 

– wykonuje 

akompaniament 

– ilustruje fragmenty 

wiersza na wybranym 

instrumencie 

melodycznym; 

– samodzielnie 

przygotowuje 

prezentację do cyklu 



nauczyciela opowiada 

o swoich 

wyobrażeniach 

podczas słuchania 

utworu; 

– opowiada o swoich 

wyobrażeniach 

podczas słuchania 

muzyki programowej; 

programowej: Arthura 

Honeggera, Modesta 

Musorgskiego; 

perkusyjny do utworu 

Taniec kurcząt  

w skorupkach; 

 - wymyśla  opowieść  

która mogłaby być 

programem utworu 

muzycznego. 

miniatur Obrazki 

z wystawy 

M. Musorgskiego; 

 - wymyśla  opowieść  

która mogłaby być 

programem utworu 

muzycznego 

 - układa i wykonuje  

muzykę  nawiązująca  

do ilustracji 

27. Na  majówke. 

Zabawy muzyczne z 

gestodźwiękami i 

instrumentami 

perkusyjnymi 

Wykonuje w grupie  

piosenkę  Ja mam 

tylko jeden świat 

 

Realizuje  rytm za 

pomocą  tataizacji  i 

gestodźwięków 

Tańczy do melodii 

Majówkowa  Poleczka 

– 

Realizuje  rytm za 

pomocą  tataizacji i 

gestodźwięków 

Tańczy do melodii 

Majówkowa  Poleczka 

Śpiewa  solo piosenkę  

Ja mam tylko jeden 

świat 

Wykonuje  

akompaniament do 

piosenki 

Gra  melodię  

Majówkowa poleczka 

Śpiewa  solo 

piosenkę  Ja mam 

tylko jeden świat 

Wykonuje  

akompaniament do 

piosenki 

Gra  melodię  

Majówkowa poleczka 

28. O rodzinie w 

rytmie  rock and 

rolla. Rock and roll. 

Tworzenie portretów 

dźwiękowych. 

Śpiewa w  grupie 

piosenkę Familijny 

rock and roll 

Potrafi 

scharakteryzować  

muzykę  rock and 

rollową 

Wykonuje  

podstawowy krok 

rock and rolla 

Tańczy do 

odtwarzanej muzyki 

Gra akompaniament 

do utworu rock and 

rollowego. 

29. Przy ognisku, 

czyli o 

akompaniamencie. 

Funkcja i rodzaje 

akompaniamentu. 

Śpiewa  w grupie  

piosenki Płonie 

ognisko i  Stokrotka 

Śpiewa  w grupie  

piosenki Płonie 

ognisko i  Stokrotka 

Wymienia tytuły 

popularnych piosenek 

Śpiewa piosenkę 

Stokrotka i Płonie  

ognisko 

Wymienia  tytuły 

piosenek ogniskowych 

-  wymienia rodzaje 

akompaniamentu : 

burdon, 

akompaniament 

rytmiczny i 

Wykonuje  piosenkę  

Płonie  ognisko w 

lesie w kanonie 

dwugłosowym 

 - charakteryzuje 



turystycznych Wyjaśnia znaczenie 

terminów : burdon, 

półplayback 

 -  wymienia rodzaje 

akompaniamentu 

harmoniczny, 

 Wykonuje  piosenki 

solo : Płonie  ognisko 

i Stokrotka 

omówione na  lekcji 

rodzaje  

akompaniamentu i 

rozpoznaje je w 

słuchanych utworach  

30. Wakacje ! 

Powtórzenie i 

utrwalenie 

wiadomości 

zdobytych w klasie 

piątej. 

Śpiewa  w grupie 

piosenkę  Lato, lato , 

lato czeka 

 - bierze udział w 

muzycznym 

konkursie, quizie 

grupowym 

Śpiewa  w grupie 

piosenkę  Lato, lato , 

lato czeka 

 - bierze udział w 

muzycznym 

konkursie, quizie 

grupowym 

Śpiewa  w grupie 

piosenkę  Lato, lato , 

lato czeka 

 - bierze udział w 

muzycznym 

konkursie, quizie 

grupowym 

Śpiewa  solo piosenkę 

Lato, lato , lato czeka 

 - aktywnie 

uczestniczy w 

muzycznych 

zabawach grupowych. 

Śpiewa  solo 

piosenkę Lato, lato , 

lato czeka 

- aktywnie 

uczestniczy w 

muzycznych 

zabawach 

grupowych. 

 


