
MUZYKA  

KLASA 7 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

 
ZAKRES WIADOMOŚCI  OCENIANYCH W KLASIE  7 : 
 

- wykonuje solo lub w grupie piosenki poznane na lekcji, 

- zna i stosuje nazwy literowe i solmizacyjne dźwięków, 

- potrafi zrytmizować poznaną piosenkę na dowolnym instrumencie perkusyjnym, 

- w grupie śpiewa scatem melodię z Marsza tureckiego W.A. Mozarta, 

- wymienia poznane techniki wokalne, 

- używa terminów związanych z muzyką jedno- i wielogłosową, 

- wymienia i omawia niekonwencjonalne instrumenty i mechanizmy grające, 

- gra solo na dzwonkach lub innym instrumencie muzycznym fragment wybranego przez 

  nauczyciela utworu, 

- wyjaśnia, kim jest wirtuoz, 

- wymienia znanych wirtuozów, 

- odróżnia instrumenty elektryczne od elektronicznych, 

- omawia działanie instrumentów elektrycznych i elektronicznych, 

- wymienia różne rodzaje muzyki, 

- charakteryzuje poznane style muzyczne, 

- wykonuje w grupie piosenki patriotyczne, 

- śpiewa z pamięci poprawnie hymn Polski i hymn szkolny, 

- śpiewa solo lub w grupie Odę do radości, 

- zna kompozytorów i utwory  epoki klasycyzmu, 

- śpiewa w grupie kolędy, 

- gra na instrumencie wybrane kolędy, 

- rozpoznaje polskie i zagraniczne kolędy i pastorałki, 

- rozpoznaje muzykę kameralną i wymienia przykłady zespołów kameralnych, 

-  wymienia rodzaje orkiestr, 

- omawia formę wariacji oraz rozpoznaje wariacje w utworach muzycznych, 

-  zna kompozytorów i utwory  epoki romantyzmu, potrafi scharakteryzować epokę, 

- omawia sylwetkę i twórczość Fryderyka Chopina, 

-  tańczy krok podstawowy poloneza i wykonuje figury tego tańca, 

- wymienia cechy charakterystyczne poloneza, 

- wie, kim był Stanisław Moniuszko oraz wymienia utwory, które napisał, 



- omawia formę opery z wykorzystaniem poznanych terminów, 

- omawia formę baletu z wykorzystaniem poznanych terminów, 

- wymienia tytuły najbardziej znanych baletów i wskazuje ich twórców, 

- omawia najbardziej charakterystyczne zjawiska w muzyce XX w., 

- omawia twórczość najważniejszych przedstawicieli muzyki XX w., 

- omawia charakterystyczne cechy muzyki folk i country, 

- wymienia rodzaje akompaniamentu, 

- charakteryzuje muzykę jazzową z wykorzystaniem poznanych terminów oraz wymienia 

  najsłynniejszych jazzmanów,   

- omawia zagadnienia dotyczące muzyki rozrywkowej, 

- charakteryzuje różne rodzaje muzyki rozrywkowej. 

 

Ocenie powinny podlegać:  

 1) umiejętności w zakresie:  

- śpiewania;  

- grania na instrumentach;  

- tworzenia muzyki;  

- ruchu przy muzyce;  

- formułowania wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;  

2) wiedza muzyczna dotycząca:  

- zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych i umiejętne  

ich stosowanie w wypowiedziach o muzyce);  

- biografii i twórczości kompozytorów;  

- aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry,  

orkiestry);  

- zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;  

3) postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym:  

- aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem;  

- umiejętność pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc);  

- prezentacja dokonań;  

- kreatywność.  

  

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z muzyki: 

 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  



- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

   nauczania;  

- zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;  

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty; 

- potrafi bardzo dobrze zagrać melodie na dzwonkach chromatycznych lub innym instrumencie; 

- umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki poznane na lekcji 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.  

- uczęszcza regularnie na próby chóru szkolnego, śpiewa w chórze podczas uroczystości szkolnych 

  oraz reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym, bierze udział w konkursach muzycznych  

  i przeglądach. 

 

 

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  na dzwonkach chromatycznych lub innym instrumencie 

  dzwonkach;  

- umie zaśpiewać solo z akompaniamentem większość piosenek poznanych na lekcji;  

- odrabia prace domowe;  

- jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych prezentowanych na lekcji; 

- na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

   nauczania;  

- korzysta z różnych źródeł informacji;  

- potrafi zagrać fragment melodii na dzwonkach chromatycznych lub innym instrumencie;  

- śpiewa w grupie poprawnie pod względem rytmicznym piosenki jednogłosowe 



  z akompaniamentem; 

- w śpiewie popełnia drobne błędy (głównie rytmiczne);  

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;  

- odrabia prace domowe;  

- jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych prezentowanych na lekcji; 

- na bieżąco prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

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 w wolnym tempie fragment melodii na dzwonkach chromatycznych lub innym 

  instrumencie; 

-  śpiewa w grupie z akompaniamentem niektóre piosenki poznane na lekcji;  

- w śpiewie popełnia dużo błędów, głównie rytmicznych; 

 - z reguły odrabia prace domowe;  

- zazwyczaj ze skupieniem słucha utworów muzycznych prezentowanych na lekcji; 

- zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń prowadzi niestarannie. 

 

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;  

- podejmuje próbę zagrania na instrumencie melodycznym gamy oraz prostego fragmentu utworu; 

- podejmuje próbę śpiewu w grupie z akompaniamentem minimum jednej piosenki śpiewanej na 

  lekcji;  

- odrabia proste prace domowe;  

- nie przeszkadza innym słuchaczom podczas prezentowania utworów muzycznych; 

- jest mało aktywny i nie wykazuje chęci do pracy; 

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu; 

- ma braki w zeszycie przedmiotowym. 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował minimum wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania, co uniemożliwia dalsze kształcenie;  



- nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;  

- nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;  

- odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki; 

- jest pasywny, nie uważa na lekcjach;  

- nie odrabia prac domowych;  

- nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.  

 

Umiejętności praktyczne: 

a) śpiew, 

b) gra na instrumencie, 

c) analiza utworów muzycznych, 

d) zadania twórcze, 

e) aktywność na lekcji, 

f) samodzielne prace w zeszycie ćwiczeń i zeszycie przedmiotowym. 

 

Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę: 

a) poprawność rytmiczną, 

b) dykcję, 

c) artykulację, 

d) zastosowaną dynamikę, 

e) właściwe tempo utworu, 

f) prawidłowy oddech, 

g) interpretację wokalną, 

h) ogólny wyraz artystyczny. 

 

Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie bierze się pod uwagę: 

 

a) poprawność melodyczną i rytmiczną (płynność gry), 

b) właściwe tempo gry, 

c) prawidłową artykulację, 

d) prawidłowe frazowanie, 

e) ogólny wyraz artystyczny, 

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas gry. 

 

 



Przy wystawianiu oceny za analizę utworów muzycznych, połączoną ze znajomością 

podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę: 

 

a) zaangażowanie i postawę podczas słuchania, 

b) rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, 

c) rozumienie zapisu nutowego, różnych oznaczeń, 

d) podstawowe wiadomości o poznanych kompozytorach. 

 

Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne  bierze się pod uwagę: 

 

a) prawidłową rytmizację tekstów, 

b) zgodność akcentów mowy z akcentami muzycznymi, 

c) umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zadań 

twórczych, 

d) umiejętność umuzycznienia tekstów, 

e) tworzenia akompaniamentów. 

Ocena za zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

 

Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy bierzemy pod uwagę: 

 

- estetykę ogólną, 

- systematyczność, 

- prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


