Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z
muzyki dla klas IV A i IV B na rok szkolny 2021/2022

Celujący:

1) Uczeń potrafi poprawnie pod względem
muzycznym wykonać piosenki i pieśni
zawarte w programie nauczania ( na
pamięć Hymn Narodowy).
2) Biegle gra na flecie – z pomocą zapisu
nutowego odtwarza utwory zawarte w
programie nauczania.
3) Zna biegle wszystkie elementy notacji
muzycznej.
4) Zna polskie tańce narodowe i ich
charakter ( rozpoznaje ze słuchu)
5) Potrafi wymienić i omówić formy
muzyczne AB ABA rondo.
6) Zna instrumenty perkusyjne, ich podział i
technikę gry. Rozpoznaje ze słuchu.
7) Zna obszernie życie i twórczość Fr.
Chopina.
8) Zna muzykę ludową różnych regionów
Polski.

Bardzo dobry:

1) Uczeń potrafi poprawnie pod względem
muzycznym wykonać piosenki i pieśni
zawarte w programie nauczania ( na
pamięć Hymn Narodowy).
2) Poprawnie gra flecie. Potrafi wykonać
większość utworów z programu nauczania.
3) Zna podstawowe elementy notacji
muzycznej.
4) Zna budowę form muzycznych AB ABA
rondo.
5) Zna polskie tańce narodowe.
6) Zna większość instrumentów
perkusyjnych i ich podział.
7) Zna życie i twórczość Fr. Chopina.
8) Zna muzykę ludową różnych regionów
Polski.

Dobry:

1) Potrafi wykonać większość piosenek
zawartych w programie nauczania.
2) Zna podstawowe elementy zapisu
nutowego.
3) Zna polskie tańce narodowe.
4) Zna podstawowe instrumenty
perkusyjne.
5) Zna podstawowe fakty z życia Fr.
Chopina i jego najważniejsze dzieła.

Dostateczny:

1) Potrafi wykonać kilka piosenek
zawartych w prog. naucz.
2) Zna podstawowe elementy zapisu
nutowego.
3) Potrafi wymienić polskie tańce narodowe.
4) Zna kilka instrumentów perkusyjnych.
5) Zna podstawowe fakty z życia Fr.
Chopina.

Dopuszczający:

1) Potrafi zaśpiewać 2 piosenki zawarte w
progr. naucz.
2) Zna kilka elementów pisowni muzycznej.
3) Zna podstawowe fakty z życie Fr.
Chopina.

Niedostateczny:

1) Otrzymuje uczeń, który nie spełnia
warunków na ocenę dopuszczającą.

Wpływ na ocenę semestralną i końcową mają w kolejności:
- stosunek ucznia do przedmiotu.
- aktywność w czasie lekcji.
- wiadomości teoretyczne objęte programem nauczania.
- przynoszenie przyborów na lekcję.
- prowadzenie zeszytu.
- umiejętności wokalno- instrumentalne.
- udział w akademiach i apelach szkolnych

