
Wymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka dla kl. 7 

„Lekcja muzyki” wyd. Nowa Era wg nowej podstawy programowej 

 

Wymagania edukacyjne formułowane są̨ w oparciu o podstawę̨ programową oraz Program 

nauczania muzyki w klasie7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” autorstwa Moniki Gromek 

i Grażyny Kilbach (NOWA ERA). System oceniania ma na celu wspieranie rozwoju 

intelektualnego i osobowościowego ucznia. 

 

Ocenę̨ celującą otrzymuje uczeń́, który: 

• w bardzo wysokim stopniu opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej  

 

Ocenę̨ bardzo dobrą otrzymuje uczeń́, który: 

• prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie 

nauczania 

• prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii 

przewidzianych w programie nauczania, 

• potrafi bezbłędniewykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych, 

• potrafi rytmizować teksty, 

• rozumie zapis nutowy i potrafi się̨ nim posługiwać, 

• zna i stosuje podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, 

• podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu nauczania. 

 

Ocenę̨ dobrą otrzymuje uczeń́, który: 

• poprawnie i z niewielką pomocą̨ nauczyciela śpiewapieśni i piosenki jednogłosowej 

•  poprawnie i z niewielką pomocą̨ nauczyciela gra kilka melodii oraz 

akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie 

melodycznym, 

• wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych 

niemelodycznych, 

• rytmizuje łatwe teksty, 

• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają̨, 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocenę̨ dostateczną otrzymuje uczeń́, który: 

• niezbyt poprawnie i z dużą̨ pomocą̨ nauczyciela śpiewaniektóre piosenki 

przewidziane w programie nauczania, 

• niezbyt poprawnie i z dużą̨ pomocą̨ nauczyciela gra na używanym na lekcjach 

instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania, 

• wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach 

perkusyjnych niemelodycznych, 

• zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne, 

• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie. 

 

Ocenę̨ dopuszczającą otrzymuje uczeń́, który: 

• niedbale, nie starając się̨ poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek 

przewidzianych w programie nauczania 



• niedbale, nie starając się̨ poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę̨ i 

kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania, 

• niechętnie podejmuje działania muzyczne, 

• myli terminy i pojęcia muzyczne, 

• dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą, 

• najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą̨ nauczyciela. 

 

Ocenę̨ niedostateczną otrzymuje uczeń́, który: 

• mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz 

nie opanowałwiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań 

edukacyjnych przewidzianychprogramem nauczania danej klasy, 

• mimo pomocy nauczyciela nie potrafi inie chce wykonać najprostszych 

poleceńwynikających z programudanej klasy,  

• wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci do pracy,  

• notorycznie nieprzygotowany do zajęć, 

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

 

 


