
Wymagania edukacyjne 

dla klasy VI 

Wymagania 

konieczne 
Spełnienie 

wymagań 

pozwala wystawić 

ocenę  

dopuszczającą 

Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń: 

 

-wymienia gatunki muzyki ( klasyczna, rozrywkowa, 

ludowa, filmowa) 

-wskazuje miejsca związane z kulturą muzyczną 

-rozróżnia przyrządy pomocne w pracy muzyka 

-potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji 

muzycznej 

-wymienia nazwy dźwięków solmizacyjne i literowe 

-wskazuje elementy utworu muzycznego (rytm, metrum, 

melodię) 

-potrafi wytłumaczyć pojęcie kultury ludowej 

-wymienia tradycje i symbole związane ze świętami 

Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

-potrafi podać nazwy polskich tańców narodowych 

-potrafi odtworzyć słowa hymnu polskiego 

-wymienia grupy instrumentów 

-wymienia najwybitniejszych kompozytorów muzyki 

polskiej i światowej 

-odtwarza słowa poznanych na lekcjach piosenek 

 

 

Wymagania 

podstawowe 
Spełnienie  

wymagań  

pozwala wystawić 

 ocenę 

dostateczną 

Uczeń: 

-wymienia miejsca, w których można posłuchać 

poszczególnych gatunków muzyki 

-wyjaśnia zastosowanie przyrządów pomocnych w pracy 

muzyka 

-rozróżnia znaki stosowane w notacji muzycznej i 

określa ich funkcje 

-wymienia wartości rytmiczne 

-prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii 

-potrafi wytłumaczyć role poszczególnych elementów 

utworu muzycznego : rytmu, melodii i metrum 

-dostrzega związek między kierunkami melodii  

a położeniem nut na pięciolinii 

-wyjaśnia znaczenie dynamiki i tempa w utworze 

muzycznym 

-wymienia podstawowe oznaczenia tempa oraz znaki 

dynamiczne 

-wymienia wybrane formy muzyczne: (pieśń, rondo, 

wariacje, operę i balet) 

-wyjaśnia pojęcia: muzyka jednogłosowa i wielogłosowa 

-potrafi wymienić elementy folkloru 

-wyjaśnia znaczenie niektórych tradycji i symboli 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

 i Wielkanocy 

-charakteryzuje polskie tańce narodowe 



-potrafi opisać grupy instrumentów i podać ich 

przykłady 

-wymienia różne typy zespołów wokalnych  

i instrumentalnych 

-odtwarza słowa i melodie poznanych na lekcjach 

piosenek 

-współpracuje w grupie 

Wymagania 

rozszerzające 
Spełnienie 

 wymagań  

pozwala wystawić  

ocenę  

 dobrą 
 

Uczeń: 

-potrafi scharakteryzować różne gatunki muzyczne 

-wyjaśnia pojęcia: muzyka ilustracyjna i programowa 

-posługuje się podstawowymi znakami stosowanymi w 

notacji muzycznej 

-rozróżnia poznane wartości muzyczne 

-potrafi zapisać symbole graficzne poznanych wartości 

rytmicznych 

-rozróżnia kierunek i zmiany kształtu linii melodycznej 

-rozpoznaje zmiany tempa i dynamiki w trakcie 

słuchania utworów 

-wykorzystuje oznaczenia tempa, dynamiki, artykulacji w 

działaniach muzycznych 

-wyjaśnia pojęcia; gama, interwał, cały ton, pół ton 

-charakteryzuje różne formy muzyczne (pieśń, rondo, 

wariacje, operę, balet) 

-potrafi wytłumaczyć, czym zajmuje się etnograf na 

przykładzie działalności O. Kolberga 

-wskazuje odmienności kulturowe na przykładzie 

wybranych regionów świata 

-opisuje wybrane instrumenty i przyporządkowuje je do 

określonej grupy 

-potrafi scharakteryzować różne typy zespołów 

instrumentalnych 

-potrafi opisać zespoły wokalne 

-podaje rodzaje głosów ludzkich 

-przedstawia sylwetki wybitnych kompozytorów muzyki 

polskiej i światowej 

-chętnie śpiewa 

-wykazuje dużą aktywność  

Wymagania 

dopełniające 
Spełnienie  

wymagań  

pozwala wystawić 

 ocenę   

bardzo dobrą 

Uczeń: 

-dyskutuje na temat różnorodności gatunków 

muzycznych 

-swobodnie posługuje się notacja muzyczną 

-odtwarza kształt linii melodycznej na podstawie zapisu 

nutowego 

-analizuje utwory pod względem dynamiki i tempa 

-stosuje znaki chromatyczne 

-potrafi budować gamy 

-uzasadnia potrzebę znajomości kultury ludowej 

własnego kraju 

-potrafi ocenić zasługi etnografów dla kultury narodowej 

-samodzielnie zbiera informacje dotyczące kultur 

różnych regionów świata 



-potrafi odtworzyć rytmy polskich tańców narodowych 

-rozróżnia rodzaje zespołów wokalnych 

 i instrumentalnych 

-rozróżnia rodzaje głosów ludzkich 

-posługuje się poznaną terminologia muzyczną 

-chętnie bierze udział w różnorodnych działaniach 

muzycznych na terenie szkoły i w ramach środowiska 

lokalnego 

 

Wymagania 

wykraczające 
Spełnienie  

wymagań  

pozwala wystawić  

ocenę   

celującą 

Uczeń: 

-wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką 

-orientuję się w bieżących wydarzeniach muzycznych w 

kraju i na świecie 

-potrafi uzasadnić swoje upodobania muzyczne 

-gromadzi dodatkowe wiadomości związane z muzyką 

-aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły 

 i regionu 

-jest laureatem konkursów muzycznych 

-samodzielnie tworzy ilustracje ruchowe do piosenek 

-analizuje charakterystyczne cechy i środki wykonawcze 

wysłuchanych utworów muzycznych 

 

 


