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CELUJĄCY: 
1) Uczeń potrafi poprawnie pod względem muzycznym wykonać piosenki zawarte w 
programie nauczania  
2) Biegle gra na flecie i zna wszystkie utwory z programu nauczania. 
3) Zna biegle wszystkie elementy notacji muzycznej. 
4) Zna życie i twórczość   W. A. Mozarta, L.van Beethovena, Fr. Chopina, J Haydna. 
5) Zna i potrafi opisać muzykę w teatrze i filmie. 
6) Zna instrumenty dęte i zasadę ich działania. 
7) Zna instrumenty elektroniczne i ich zasadę działania. 
7) Zna i potrafi opisać muzykę ludową innych narodów /Hiszpania, Włochy, Grecja, Afryka, 
Ameryka, Chiny.  
8) Zna taniec klasyczny i współczesny. 
9) Zna skład orkiestry symfonicznej i zespołów kameralnych. 
10) Bierze czynny udział w zajęciach chóru szkolnego. 
 
BARDZO DOBRY: 
1) Uczeń potrafi poprawnie pod względem muzycznym wykonać piosenki i pieśni zawarte w 
programie nauczania  
2) Dobrze gra na flecie. Potrafi wykonać kilka utworów z programu nauczania. 
3) Zna wszystkie elementy pisowni muzycznej.  
4) Zna podstawowe fakty z życia W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J.S.Bacha 
 Fr. Chopina. 
5) Zna instrumenty dęte i zasadę ich działania. 
6) Zna instrumenty elektroniczne i ich zasadę działania. 
7) Zna skład orkiestry symfonicznej 
 
DOBRY: 
1) Potrafi wykonać większość piosenek zawartych w programie muz. 
2) Zna podstawowe elementy notacji muz. 
3) Zna podstawowe fakty z życia i utwory W. A. Mozarta, L.van. Beethovena,  
J. S. Bacha Fr. Chopina. 
4) Potrafi wymienić głównych przedstawicieli instr. dętych blaszanych i drewnianych. 
5) Zna skład orkiestry symfonicznej 
 
DOSTATECZNY. 
 
1) Uczeń powinien zaśpiewać poprawnie kilka piosenek. 
2) Zna podstawowe elementy notacji muz. 
3) Zna najważniejsze utwory Mozarta, Beethovena, Bacha i Chopina. 
4) Potrafi wymienić kilka najważniejszych instrumentów dętych. 
 
 



 
DOPUSZCZAJĄCY: 
1) Potrafi wykonać 2.piosenki zawarte w programie muz. 
2) Zna elementy pisowni muz.. 
3) Zna kilka utworów Mozarta Beethovena i Chopina. 
 
 
 
 
 
 
Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków wymaganych na ocenę 
dopuszczający 
 
WPŁYW NA OCENE SEMESTRALNA I KOŃCOWĄ MAJĄ W KOLEJNOŚCI: 
 
. stosunek ucznia do przedmiotu  
. aktywność w czasie lekcji 
. wiadomości teoretyczne objęte programem nauczania,  
. przynoszenie przyborów na lekcje,  
. umiejętności wokalno - instrumentalne,  
. udział w akademiach i apelach szkolnych. 


