Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny
dla uczniów gimnazjum
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać bezbłędnie pod względem
muzycznym pieśni jedno i dwugłosowe
- umie grać z nut wybrane melodie na szkolnych instrumentach perkusyjnych
lub strunowych
- umie tworzyć proste formy muzyczne
- ma wiedze z historii muzyki wykraczającą poza program nauczania
- rozpoznaje utwory z poznanej literatury muzycznej
- rozpoznaje brzmienia instrumentów i rodzaje zespołów wykonawczych
- osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach i festiwalach muzycznych lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- potrafi bez pomocy nauczyciela poprawnie pod względem muzycznym pieśni
jednogłosowe
- posługuje się zapisem nutowym w śpiewie i grze na szkolnych instrumentach
- potrafi tworzyć proste akompaniamenty melodyczno - rytmiczne do
poznanych piosenek
- rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej
- opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania
- rozpoznaje podstawowe instrumenty i formy muzyczne
- rozpoznaje polskie tańce ludowe i umie powtórzyć ich charakterystyczne
rytmy
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który :
- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać poprawnie pod względem
muzycznym pieśni jednogłosowe
- potrafi zagrana szkolnych instrumentach kilka melodii lub akompaniamentów
do piosenek
- potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy melodyczno – rytmiczne
- rozpoznaje niektóre utwory z literatury obowiązkowej
- opanował podstawową wiedze z historii muzyki
- rozpoznaje niektóre instrumenty i formy muzyczne
- rozpoznaje polskie tańce ludowe
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

- potrafi przy pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymując tonację i
rytm
- potrafi zagrać z grupą uczniów kilka prostych akompaniamentów do piosenek
- rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych kompozytorów
- rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów
- rozpoznaje niektóre polskie tańce ludowe
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który”
- potrafi korzystając z pomocy nauczyciela zaśpiewać kilka łatwych piosenek
- potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów melodycznych
- opanował a ograniczonym zakresie wiedzę z historii muzyki
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :
- pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz
żadnej aktywności na lekcjach muzyki
- nie opanował żadnych umiejętności muzycznych
- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela zaśpiewać żadnej piosenki
- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania

