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1. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia 

1) Odpowiedzi ustne  

2) Aktywne uczestnictwo w lekcji 

3) Przygotowanie zadań domowych 

4) Przygotowanie ćwiczeń solfeżowych do samodzielnej nauki w domu 

5) Realizacja dyktand (melodycznych, rytmicznych, harmonicznych) 

6) Kartkówki, sprawdziany 

7) Udział w konkursach tematycznych 

8) Testy CEA 

 

2. Kryteria ocen 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA I NIEDOSTATECZNA 

Otrzymują ją uczniowie, którzy w mniejszym lub większym stopniu nie spełniają warunków 

do uzyskania oceny dostatecznej 

 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń ma słaby słuch muzyczny 

Ma niską frekwencję na zajęciach 

Opanował jedynie podstawowy zakres wiadomości teoretycznych 

Potrafi z niedociągnięciami, ale w stopniu umożliwiającym dalszą edukację, wykonać łatwe 

zadania muzyczne 

 

OCENA DOBRA 

Uczeń ma dobry słuch 

Uczeń uczestniczy w zajęciach, ale nie zawsze systematycznie 

Zadowalająco opanował przerobione zagadnienia teoretyczne 

Potrafi zrealizować zadania muzyczne o średnim stopniu trudności 

 

OCENA BARDZO DOBRA  

Uczeń ma bardzo dobry słuch muzyczny  

Systematycznie uczestniczy w zajęciach  

W pełni opanował przerobione zagadnienia teoretyczne  

Potrafi sprawnie i precyzyjnie wykonywać zadania muzyczne  

Wykazuje stały rozwój umiejętności muzycznych 

OCENA CELUJĄCA  
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Uczeń ma bardzo dobry słuch muzyczny  

Systematycznie uczestniczy w zajęciach  

Wykazuje wiedzę i umiejętności z zakresu teorii muzyki świadczące o opanowaniu nie tylko 

zagadnień przerobionych, ale również wykraczających poza program danej klasy  

Potrafi sprawnie i precyzyjnie wykonywać zadania muzyczne  

Wykazuje stały rozwój umiejętności muzycznych  

Bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach z kształcenia słuchu 

 

3. Opis założonych osiągnięć ucznia na zakończenie poszczególnych etapów 

edukacyjnych  

Uczniowie powinni spełniać wymagania określone  dla swojej klasy oraz dla klas 

programowo niższych. 

 

Opis założonych osiągnięć ucznia na zakończenie klasy I c4  

Wiedza i umiejętności z zakresu notacji muzycznej i teorii muzyki. 

Uczeń:  

1) Potrafi zapisać  klucz wiolinowy i basowy oraz zna ich znaczenie.  

2) Zna nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków w zakresie g-c3 w kluczu 

wiolinowym i G-c1 w kluczu basowym.  

3) Zna pisownię i znaczenia: całych nut, półnut, ćwierćnut, ósemek, szesnastek,  

grup szesnastkowych, trioli ósemkowej i odpowiadających im pauz, oznaczenia  

poznanych taktów.  

4) Grupuje wartości w poznanych taktach.  

5) Rozpoznaje  mocne i słabe części taktów i grup rytmicznych, akcenty dynamiczne. 

6) Rozumie znaczenie kropki przy nucie, znaku repetycji, fermaty, wartości 

rytmiczne przedłużone za pomocą łuku.  

7) Zna i stosuje znaki chromatyczne: krzyżyk, bemol, kasownik.  

8) Zna następstwa dźwięków, układ całych tonów i półtonów, górny i dolny 

tetrachord w gamach: C-dur, G-dur, F-dur, oraz w odmianach naturalnych  

i harmonicznych gamy a-moll, e-moll, i d-moll. 

9) Zna znaki przykluczowe i triadę harmoniczną w poznanych tonacjach.  

10) Rozumie znaczenia określeń dynamicznych, agogicznych i interpretacyjnych  

występujących w omawianych przykładach nutowych i ćwiczeniach. 

11) Rozpoznaje w zapisie melodii w poznanych tonacjach następujących interwałów:  
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sekunda wielka i mała, tercja wielka i mała, kwarta czysta, kwinta czysta, oktawa 

czysta oraz trójdźwięk durowy i molowy.  

 

Umiejętności muzyczne  

Uczeń: 

1) Potrafi  zaśpiewać poznane gamy oraz triady nazwami solmizacyjnymi  

i literowymi. 

2) Rozpoznaje ze słuchu i potrafi zaśpiewać poznane interwały oraz trójdźwięki  

od podanego dźwięku.  

3) Potrafi  rozpoznać i zaintonować tonikę usłyszanej melodii.  

4) Potrafi taktować na 2, 3 i 4 do słyszanej muzyki i jednocześnie wykonywanego 

ćwiczenia.  

5) Realizuje proste  ćwiczenia  rytmiczne na instrumentach perkusyjnych.  

6) Realizuje proste ćwiczenia melodyczno-rytmiczne (śpiew z tekstem słownym,  

solmizacją i literowo). 

7) Rozpoznaje ze słuchu metrum dwu-, trzy- i czteromiarowe. 

8) Zapisuje ze słuchu proste melodie w poznanych tonacjach. 

9) Potrafi wysłyszeć i poprawić błędy w zapisie prostej melodii w poznanych taktach. 

10) Potrafi zaintonować dźwięki interwału granego harmonicznie.  

 

Opis założonych osiągnięć ucznia na zakończenie klasy Il c4 i klasy IV c6. 

Wiedza i umiejętności z zakresu notacji muzycznej i teorii muzyki  

Uczeń: 

1) Zna nazwy oktaw na klawiaturze fortepianu.  

2) Zna nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków w zakresie g-c4 w kluczu  

wiolinowym i C-e1 w kluczu basowym. Potrafi umiejscowić dźwięki  

na klawiaturze fortepianu.  

3) Zna skalę własnego głosu  

4) Rozumie znaczenie przenośników oktawowych.  

5) Zna budowę gamy majorowej i minorowej w odmianach (naturalnej, 

harmonicznej, doryckiej, melodycznej) do dwóch znaków przykluczowych.  

6) Zna triadę harmoniczną w poznanych tonacjach.  

7) Grupuje wartości, rozróżnia położenie mocnych i słabych części w poznanych 

taktach.  

8) Rozróżnia przedtakt.  
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9) Zna takty 2/8, 4/8, 2/2, 3/2, 6/4. 

10) Zna oznaczenia dynamiczne od pianissimo do fortissimo.  

11) Rozpoznaje synkopę przez łuk oraz synkopę przez wartość.  

12) Rozpoznaje w zapisie melodii w poznanych tonacjach następujące interwały:  

sekunda wielka i mała, tercja wielka i mała, kwarta czysta, kwinta czysta, seksta 

wielka i mała, septyma wielka i mała, oktawa czysta, tryton. Trójdźwięk durowy i 

molowy, zwiększony, zmniejszony.  

13) Zna kwartę zwiększoną na IV stopniu gamy i kwintę zmniejszoną na VII stopniu 

gamy majorowej naturalnej i gamy minorowej harmonicznej z rozwiązaniem.  

14) Rozpoznaje tonację na podstawie zapisu nutowego.  

15) Potrafi zbudować poznane interwały.  

16) Zna i potrafi zbudować trójdźwięk durowy i molowy (postać zasadnicza, I i II 

przewrót), zwiększony i zmniejszony w pozycji zasadniczej. 

17) Zna nieregularny podział wartości (triola ).  

18) Zna kadencję doskonałą (wielką i małą) w poznanych tonacjach.  

19) Umie rozpoznać w zapisie melodii progresje niemodulujące.  

 

Umiejętności muzyczne  

Uczeń: 

1) Potrafi zaśpiewać poznane gamy oraz triady nazwami solmizacyjnymi  

i literowymi.  

2) Potrafi rozpoznać ze słuchu odmiany gamy molowej.  

3) Rozpoznaje ze słuchu i potrafi zaśpiewać poznane interwały oraz trójdźwięki 

od podanego dźwięku.  

4) Potrafi wysłyszeć i poprawić błędy w zapisie prostej melodii w poznanych taktach. 

5) Potrafi zapisać proste dyktanda rytmiczne i melodyczno-rytmiczne. 

6) Potrafi zaintonować tonikę wskazanej gamy po podaniu dźwięku a1.  

7) Rozpoznaje funkcje harmoniczne w utworach opartych na trójdźwiękach triady. 

8) Rozpoznaje wszystkie stopni gamy grane w porównaniu z toniką w poznanych  

tonacjach. 

9) Potrafi śpiewać w dwugłosie, kanony i ćwiczenia trzygłosowe.  

10) Potrafi nauczyć się tylko z zapisu nutowego na pamięć krótką melodie i wykonać 

ją.  

11) Potrafi  zaśpiewać pionowo konstrukcję dwugłosową, w której obydwa głosy  

zapisane są w kluczu wiolinowym i poruszają się takimi samymi wartościami. 
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12) Potrafi  zapisać dyktanda rytmiczne i melodyczno-rytmiczne oparte na systemie  

dur-moll oraz oparte na tonalności rozszerzonej.  

13) Potrafi rozpoznać  i określić  fakturę polifoniczną i homofoniczną, poznane formy  

muzyczne oraz elementy budowy dzieła muzycznego w realizowanych 

ćwiczeniach. 

 

Opis założonych osiągnięć ucznia na zakończenie klasy V i klasy III c4 

Uczeń potrafi: 

1) Rozpoznać słuchowo i w zapisie, zbudować ustnie i pisemnie oraz zaśpiewać: 

a) interwały w kierunku wznoszącym i opadającym w zakresie oktawy; 

b) gamy majorowe do trzech znaków przykluczowych, rozpoczynając od I stopnia 

oraz od dźwięku c lub cis; 

c) gamy minorowe w odmianach do trzech znaków przykluczowych, rozpoczynając 

od I stopnia oraz od dźwięku c lub cis; 

d) trójdźwięki: majorowy, minorowy w przewrotach, zwiększony i zmniejszony,  

w kierunku wznoszącym i opadającym;  

e) dominantę septymową w przewrotach od podanego dźwięku oraz w podanej 

tonacji; 

f) dominantę septymową w przewrotach z rozwiązaniem na tonikę; 

g) triadę harmoniczną w poznanych tonacjach 

h) gamę C-dur chromatyzowaną regularnie i nieregularnie 

i) interwały charakterystyczne – kwartę zwiększoną i kwintę zmniejszoną wraz z ich 

rozwiązaniami 

2) Rozpoznać słuchowo i w zapisie modulacje i zboczenia modulacyjne oraz określić 

tonację zboczenia modulacyjnego oraz tonację końcową modulacji. 

3) Rozpoznać słuchowo i w zapisie, napisać i zaśpiewać progresję. 

4) Rozpoznać słuchowo i w zapisie dźwięki obce w tonacji. 

5) Rozróżnia dźwięki alterowane i diatoniczne. 

6) Rozpoznać słuchowo i w zapisie, wykonać i zapisać struktury rytmiczne, zbudowane  

z poznanych wartości i grup rytmicznych.  

7) Rozpoznać słuchowo i w zapisie poznane rodzaje metrum. 

8) Zaśpiewać z nut melodie:  

a) w poznanych tonacjach;  

b) z poznanymi wartościami rytmicznymi;  
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c) oparte o poznane struktury melodyczne;  

d) w jednogłosie;  

e) z akompaniamentem drugiego głosu;  

f) w dwugłosie. 

9) Wykonać z nut przebiegi rytmiczne, oparte o poznane wartości i grupy rytmiczne,  

w znanym metrum. 

10) Zapamiętać i wykonać głosem, na instrumencie, klaszcząc, wystukując albo zapisać : 

a) krótkie ćwiczenie solfeżowe;  

b) krótkie ćwiczenie rytmiczne; 

c) piosenkę;  

d) melodię;  

e) fragment utworu. 

11) Poprawić błędy wysokościowe i rytmiczne w zapisie ćwiczenia. 

12) Rozpoznać barwę grających instrumentów oraz rozpoznać i nazwać głosy ludzkie. 

13) Rozpoznawać formy muzyczne, fakturę utworu, polskie tańce narodowe w 

ćwiczeniach solfeżowych. 

14) Tworzyć własne wypowiedzi muzyczne. 

 

Uczeń zna i stosuje: 

1) Zasady notacji i kaligrafii muzycznej dotyczące : 

a) zasady zapisu: pojedynczych dźwięków i współbrzmień w kluczach wiolinowym  

i basowym, na pięciolinii oraz na liniach dodanych dolnych i górnych; 

b) symboli interwałów i akordów; 

c) wartości rytmicznych nut i pauz; 

d) grup rytmicznych; 

e) kropki przy nucie, fermaty, łuków; 

f) znaków przykluczowych; 

g) znaków chromatycznych pojedynczych; 

h) przenośników oktawowych; 

i) transpozycji; 

j) znaków zakończenia utworów; 

k) znaków skrótów pisowni muzycznej. 

l) ozdobników muzycznych 

m) podstawowe zjawiska agogiczne i dynamiczne oraz sposoby artykulacji 
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Opis założonych osiągnięć ucznia na zakończenie klasy VI i kl. IV c4 

Uczeń: 

1) Potrafi rozpoznać słuchowo i w zapisie, zbudować ustnie i pisemnie oraz zaśpiewać: 

a) interwały w kierunku wznoszącym i opadającym w zakresie oktawy; 

b) gamy majorowe do trzech znaków przykluczowych, rozpoczynając od I stopnia  

oraz od dźwięku c lub cis; 

c) gamy minorowe w odmianach do trzech znaków przykluczowych, rozpoczynając  

od I stopnia oraz od dźwięku c lub cis; 

d) trójdźwięki: majorowy, minorowy w przewrotach, zwiększony i zmniejszony,  

w kierunku wznoszącym i opadającym;  

e) dominantę septymową w przewrotach od podanego dźwięku oraz w podanej tonacji; 

f) dominantę septymową w przewrotach z rozwiązaniem na tonikę; 

g) triadę harmoniczną w poznanych tonacjach; 

h) -interwały charakterystyczne – kwartę zwiększoną i kwintę zmniejszoną wraz z ich 

rozwiązaniami 

2) Potrafi rozpoznać słuchowo i w zapisie dźwięki obce w tonacji. 

3) Rozróżnia dźwięki alterowane i diatoniczne. 

4) Zna następstwo kwintowe gam durowych i molowych do 7 znaków przykluczowych  

i potrafi określić tonację utworu lub jej brak na podstawie tekstu nutowego. 

5) Potrafi rozpoznać, zbudować i zaśpiewać progresję modulującą i niemodulującą. 

6) Zna nazwy interwałów złożonych – nonę, decymę. 

7) Zna i potrafi rozpoznać w zapisie i w graniu kadencję małą i wielką doskonałą, 

zawieszoną, zwodniczą i plagalną. 

8) Zna i potrafi zastosować określenia wykonawcze zapisane w tekście nutowym.  

9) Potrafi rozpoznać ze słuchu i w zapisie oraz dobrać w akompaniamencie podstawowe 

funkcje harmoniczne – T, S, D. 

10) Potrafi rozpoznać słuchowo i w zapisie, wykonać i zapisać struktury rytmiczne, 

zbudowane z poznanych wartości i grup rytmicznych.  

11) Potrafi rozpoznać słuchowo i w zapisie poznane rodzaje metrum. 

12) . Potrafi zaśpiewać z nut melodie:  

a) w poznanych tonacjach;  

b) z poznanymi wartościami rytmicznymi;  

c) oparte o poznane struktury melodyczne;  



9 
 

d) w jednogłosie;  

e) z akompaniamentem drugiego głosu;  

f) w dwugłosie. 

13) Potrafi wykonać z nut przebiegi rytmiczne, oparte o poznane wartości i grupy 

rytmiczne, w znanym metrum. 

14) Potrafi zapamiętać i wykonać głosem, na instrumencie, klaszcząc, wystukując albo 

zapamiętać i zapisać : 

a) krótkie ćwiczenie solfeżowe,  

b) krótkie ćwiczenie rytmiczne; 

c) piosenkę;  

d) melodię;  

e) fragment utworu. 

15) Potrafi poprawić błędy wysokościowe i rytmiczne w zapisie ćwiczenia. 

16) Potrafi rozpoznać barwę grających instrumentów oraz rozpoznać i nazwać głosy 

ludzkie. 

17) Potrafi rozpoznawać formy muzyczne, fakturę utworu, polskie tańce narodowe  

w ćwiczeniach solfeżowych, cechy stylistyczne epoki, z której pochodzi utwór. 

18) Potrafi tworzyć własne wypowiedzi muzyczne. 

 

Uczeń zna i stosuje: 

1) Zasady notacji i kaligrafii muzycznej dotyczące : 

a) zapisu pojedynczych dźwięków i współbrzmień w kluczach wiolinowym i basowym, 

na pięciolinii oraz na liniach dodanych dolnych i górnych; 

b) symboli interwałów i akordów; 

c) wartości rytmicznych nut i pauz; 

d) grup rytmicznych; 

e) kropki przy nucie, fermaty, łuków; 

f) znaków przykluczowych; 

g) znaków chromatycznych pojedynczych; 

h) przenośników oktawowych; 

i) transpozycji; 

j) znaków zakończenia utworów; 

k) znaków skrótów pisowni muzycznej. 

l) ozdobników muzycznych 
 


