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1. Ogólna charakterystyka programu nauczania 
 

czyli dlaczego warto pracować z serią „Lekcja muzyki” 
 

 

2. Treści przedmiotu muzyka zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

wykaz wymagań stawianych uczniom szkoły podstawowej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej 
 

 

3. Cele kształcenia i wychowania 
 

jakie umiejętności zdobędzie uczeń dzięki serii „Lekcja muzyki” 
 

 

4. Procedury osiągania celów edukacyjnych 
 

dokładne wskazówki dotyczące efektywnego i atrakcyjnego nauczania muzyki 
 

 

5. Metody i formy pracy 
 

opis metod i form pracy stosowanych na lekcjach muzyki 
 

 Metody percepcyjno-analityczne


 Metody odtwórcze


 Metody twórcze




6. Treści nauczania 
 

czyli czytelny rozkład kolejnych tematów i konkretnych zagadnień przeznaczonych 

do realizacji w ciągu czterech lat nauki, ukazujący zgodność programu nauczania z 

podstawą programową kształcenia ogólnego 

 
 
7. Zakładane osiągnięcia uczniów 
 

o tym, co powinien umieć i wiedzieć uczeń po zrealizowaniu poszczególnych 

tematów zawartych w podręcznikach z serii „Lekcja muzyki” 

 
 
8. Metody kontroli i oceny osiągnięć uczniów 
 

czyli jak obiektywnie sprawdzać i oceniać postępy w nauce 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA – ZAŁOŻENIA 
 
DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE 

 

Program nauczania muzyki w klasach IV–VII szkoły podstawowej został skonstruowany 

zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej dotyczącymi drugiego etapu 

edukacyjnego. Jego realizacja może przebiegać z wykorzystaniem serii dydaktycznej 

przygotowanej przez wydawnictwo Nowa Era – „Lekcja muzyki”. 
 

Serię „Lekcja muzyki” tworzą cztery podręczniki – przeznaczone na kolejne lata nauki 

(klasy IV, V, VI i VII). Do każdego z nich jest dołączona płyta CD dla nauczyciela, na której 

znaleźć można akompaniamenty do śpiewania, akompaniamenty do grania na instrumentach 

oraz utwory do słuchania. 
 

W skład serii wchodzą także materiały dydaktyczne udostępniane na stronie 

dlanauczyciela.pl, m.in.: 
 
– rozkład materiału z planem wynikowym, 
 
– scenariusze lekcji, 
 
– wskazówki metodyczne i realizacyjne. 
 
 
 

 

Główne założenia programu: 
 

 praktyczne obcowanie z muzyką prowadzące do empirycznego poznawania i pojmowania 

zagadnień z zakresu podstawowej wiedzy muzycznej;

 stymulowanie aktywności muzycznej uczniów w urozmaicony i przyjazny dla nich sposób;

 wielozmysłowe i wielopłaszczyznowe oddziaływanie na ucznia;

 spiralność w realizowaniu tematyki i wprowadzaniu pojęć;

 indywidualizowanie procesu nauczania poprzez dobór różnorodnych działań 

aktywizujących;

 zróżnicowanie materiału pod względem stopnia trudności (dotyczy to także doboru 

utworów wokalnych i instrumentalnych);

 stworzenie możliwości nauki gry na różnorodnych instrumentach, np. na flecie lub 

dzwonkach, dzięki starannie opracowanym kursom oraz odpowiednio dobranemu 

repertuarowi;

 wizualizacje pojęć z zakresu muzyki w postaci infografik, komiksów, ciekawych ilustracji 

oraz schematów;
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 systematyczne podsumowywanie wiadomości za pomocą infografik oraz cyklicznych 

warsztatów muzycznych z modułem „To już wiemy!”;

 wzbogacanie wiedzy z wykorzystaniem modułu „A to ciekawe!”;

 uatrakcyjnianie lekcji przez zastosowanie różnego rodzaju zabaw muzycznych;

 kształtowanie postawy patriotycznej i tolerancji, a także postaw zakładających otwartość 

na nowe umiejętności i wiedzę oraz gotowość do aktywnego i świadomego odbioru 

kultury;

 realizowanie założeń edukacji kulturalnej i regionalnej oraz ukazywanie wielokulturowości
 

dzięki wprowadzeniu bogatego wyboru utworów z literatury muzycznej oraz 

prezentowaniu informacji o folklorze różnych regionów Polski, Europy i świata (z 

wykorzystaniem stosownych przykładów muzycznych). 

 
 

Optymalna liczebność klasy, przy której możliwa będzie efektywna realizacja niniejszego 

programu nauczania, wynosi 20–25 uczniów. 
 

Ważne jest, aby nauczyciel miał możliwość korzystania z pracowni odpowiednio 

wyposażonej w środki dydaktyczne, takie jak: instrumenty klawiszowe (pianino, keyboard lub 

akordeon), instrumenty perkusyjne (zestaw Orffa), instrumenty melodyczne (dzwonki 

chromatyczne, flety lub flażolety), podręczniki, plansze, tablice, mapy, przewodniki 

(koncertowe, operowe), nagrania audio i wideo na nośnikach cyfrowych, programy 

komputerowe oraz urządzenia techniczne (np.: rzutnik pisma i rzutnik przeźroczy, projektor 

filmowy lub telewizyjny, odtwarzacz CD i DVD lub inny – w zależności od rodzaju 

posiadanych nagrań, kamera telewizyjna, urządzenia do nagrywania, komputer z kompletnym 

zestawem do wyświetlania – rzutnikiem i tablicą – oraz dostępem do internetu). 
 

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powinny być realizowane dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne o charakterze artystycznym, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Są 

one znakomitym dopełnieniem procesu dydaktycznego, a jednocześnie pozwalają młodym 

ludziom aktywnie poznawać różnorodne formy artystyczne i rozwijać własne 

zainteresowania. 
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2. TREŚCI PRZEDMIOTU MUZYKA ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ 
 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

 

Proponowany program nauczania jest zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (DzU z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356). 
 

W nowej podstawie programowej na realizację treści nauczania dla przedmiotu muzyka 

na drugim etapie edukacyjnym (w klasach IV–VII) przewidziano po 1 godzinie tygodniowo w 

każdym roku nauki. Aby umożliwić sprawdzenie, w jakim stopniu prezentowany program jest 

zgodny z założeniami programowymi ministerstwa edukacji, poniżej przytoczono fragment 

przywoływanego rozporządzenia MEN. 

 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. 
 
Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i 

układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i 

pozawerbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz 

umiejętności wartościowania wytworów kultury. 

 
 

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. 
 
Uczeń rozumie podstawowe pojęcia i terminy muzyczne niezbędne w praktyce wykonawczej, 

percepcji oraz prowadzeniu rozmów o muzyce, poszukiwaniu informacji i twórczym działaniu, 

dostrzegając przy tym wzajemne relacje między nimi. 

 
 

III. Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. 
 
Uczeń interpretuje zjawiska związane z kulturą muzyczną, słucha muzyki, rozpoznaje, rozróżnia 

i omawia jej cechy, przedstawia własny stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru, 

jest świadomym odbiorcą sztuki. 

 

 

 



Przedmiotowy System Nauczania muzyki dla klas 4-7 SP – zasady ogólne: 

1. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania w semestrze bez żadnych konsekwencji. 

Pod pojęciem nieprzygotowania rozumie się: brak pracy domowej, brak podręcznika i 

zeszytu, nieprzygotowanie zadanego ćwiczenia praktycznego lub teoretycznego. 

2. W przypadku więcej niż jednego nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną z zadania, które miał przygotować. 

3. Jeśli uczeń zgłosił nieprzygotowanie, to gdy nauczyciel zadał pracę teoretyczną lub 

praktyczną do zrobienia na lekcji, uczeń jest normalnie oceniany. 

4. Aktywność jest oceniana w formie plusów – trzy plusy nauczyciel zamienia na ocenę 

bardzo dobrą. 

5. Brak aktywności, brak odpowiedzi na pytania, które powinien uczeń znać, brak 

znajomości tematyki ostatnich 3 lekcji mogą skutkować wpisaniem minusa. Trzy minusy 

zamienione zostaną na ocenę niedostateczną. 

6. Nauczyciel nie stawia ocen niedostatecznych za fałszywy śpiew, pomyłki w grze na 

instrumencie itp., liczy się aktywność i zaangażowanie. Uczeń otrzyma ocenę 

niedostateczną jeśli nie podejmie próby śpiewu lub gry.  

7. Nauczyciel ocenia także aktywność ucznia w śpiewie grupowym. 

8. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, na której większość klasy była oceniana 

(sprawdzian, ćwiczenia, śpiew, gra na instrumencie), uczniowi wpisuje się w dzienniku 

skrót ,,nb”. Przy następnej obecności ucznia na lekcji, ma on obowiązek zgłosić się do 

nauczyciela w ciągu 2 tygodni i umówić się na termin zdania zaległego materiału. Jeśli 

tego nie zrobi w terminie, zamiast skrótu ,,nb” otrzyma ocenę niedostateczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiotowy System Nauczania muzyki w klasie 4 SP  

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 śpiewa w zespole wokalnym / chórze, reprezentuje szkołę na festiwalach i konkursach 

muzycznych, 

 prezentuje swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych (gra na instrumencie, 

śpiew, wiedza muzyczna), 

 zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji 

 na  lekcjach  jest   bardzo  aktywny  i   zdyscyplinowany,  inicjuje  różnorodne   działania    

i projekty; 

 potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, 

dzwonkach, keyboardzie; 

 umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł; 

 opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

przedmiotów; 

 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

 jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych, 

 przygotował dodatkowe materiały muzyczne (gazetka, album itp.), 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) 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 zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach; 

 umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika; 



 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

Ocenę dobrą (4) 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 lub dzwonkach; 

 śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem; 

 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanym programie nauczania; 

 wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach; 

 śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku; 

 z reguły odrabia prace domowe; 

 zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych. 

 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

 wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym  gamę i najprostsze utwory zamieszczone     

w podręczniku; 

 śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika; 

 odrabia proste prace domowe; 

 nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

 

 

Przemysław Budyś 

 

 

 

 

 

 



 

Przedmiotowy System Nauczania muzyki w klasie 7 SP  

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 śpiewa w zespole wokalnym / chórze, reprezentuje szkołę na festiwalach i konkursach 

muzycznych, 

 prezentuje swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych (gra na instrumencie, 

śpiew, wiedza muzyczna), 

 zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji 

 na  lekcjach  jest   bardzo  aktywny  i   zdyscyplinowany,  inicjuje  różnorodne   działania    

i projekty; 

 potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, 

dzwonkach, keyboardzie; 

 umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł; 

 opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

przedmiotów; 

 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

 jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych, 

 przygotował dodatkowe materiały myzyczne (gazetka, album itp.), 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) 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 zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach; 



 umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika; 

 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

 

Ocenę dobrą (4) 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 lub dzwonkach; 

 śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem; 

 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanym programie nauczania; 

 wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach; 

 śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku; 

 z reguły odrabia prace domowe; 

 zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych. 

 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

 wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym  gamę i najprostsze utwory zamieszczone     

w podręczniku; 

 śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika; 

 odrabia proste prace domowe; 

 nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

 

 

Przemysław Budyś





Przedmiotowy System Nauczania muzyki w klasie 5 SP  

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 śpiewa w zespole wokalnym / chórze, reprezentuje szkołę na festiwalach i konkursach 

muzycznych, 

 prezentuje swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych (gra na instrumencie, 

śpiew, wiedza muzyczna), 

 zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji 

 na  lekcjach  jest   bardzo  aktywny  i   zdyscyplinowany,  inicjuje  różnorodne   działania    

i projekty; 

 potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, 

dzwonkach, keyboardzie; 

 umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł; 

 opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

przedmiotów; 

 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

 jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych, 

 przygotował dodatkowe materiały myzyczne (gazetka, album itp.), 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) 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 zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach; 

 umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika; 



 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

 

Ocenę dobrą (4) 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 lub dzwonkach; 

 śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem; 

 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanym programie nauczania; 

 wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach; 

 śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku; 

 z reguły odrabia prace domowe; 

 zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych. 

 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

 wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym  gamę i najprostsze utwory zamieszczone     

w podręczniku; 

 śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika; 

 odrabia proste prace domowe; 

 nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

 

 

Przemysław Budyś 



 

Przedmiotowy System Nauczania muzyki w klasie 6 SP  

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

programie nauczania; 

 śpiewa w zespole wokalnym / chórze, reprezentuje szkołę na festiwalach i konkursach 

muzycznych, 

 prezentuje swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych (gra na instrumencie, 

śpiew, wiedza muzyczna), 

 zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji 

 na  lekcjach  jest   bardzo  aktywny  i   zdyscyplinowany,  inicjuje  różnorodne   działania    

i projekty; 

 potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, 

dzwonkach, keyboardzie; 

 umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł; 

 opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych 

przedmiotów; 

 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne; 

 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe; 

 jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych, 

 przygotował dodatkowe materiały myzyczne (gazetka, album itp.), 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) 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 zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach; 



 umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika; 

 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

 

Ocenę dobrą (4) 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 lub dzwonkach; 

 śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem; 

 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany; 

 odrabia prace domowe; 

 jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanym programie nauczania; 

 wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach; 

 śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku; 

 z reguły odrabia prace domowe; 

 zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych. 

 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania; 

 wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela; 

 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym  gamę i najprostsze utwory zamieszczone     

w podręczniku; 

 śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika; 

 odrabia proste prace domowe; 

 nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

 

 

Przemysław Budyś 



 

 


