
KRYTERIA OCENIANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU 

W KLASACH 4-6 CYKLU 6 i 8-LETNIEGO ORAZ I-IV 

CYKLU 4-LETNIEGO ZSM NR 2 W RZESZOWIE 

 

Z przedmiotu kształcenie słuchu ocenie podlega: 

 realizacja ćwiczeń słuchowo-głosowych; 

 umiejętność czystego intonowania dźwięków; 

 realizacja ćwiczeń metro-rytmicznych; 

 umiejętności zapisu dyktand muzycznych: melodyczno-rytmicznych, 

rytmicznych, interwałowych i harmonicznych; 

 pamięć muzyczna; 

 realizacja zadań domowych i przygotowanie do zajęć lekcyjnych 

 wiedza - opanowanie objętego programem nauczania materiału z zakresu zasad 

muzyki. 

 

Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie otrzymanych przez ucznia 

ocen cząstkowych za zadania wykonywane podczas lekcji, jak też w ramach 

pracy domowej. Oparta jest on również na przygotowaniu do zajęć i 

aktywności ucznia podczas lekcji. Równie istotny wpływ na ocenę ma częsta 

absencja na zajęciach. 

Uczeń jest nieklasyfikowany, jeżeli posiada powyżej 50% nieobecności na 

zajęciach w ciągu 1 semestru. 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

Na stopień CELUJĄCY uczeń powinien BEZBŁĘDNIE realizować ćwiczenia 

o wyższym stopniu trudności niż wymagane przez nauczyciela oraz w czasie 

krótszym niż przewidywany dla danej klasy: 

 rozpoznawać interwały i akordy; 

 zapisywać wszystkie rodzaje dyktand; 

 czytać ćwiczenia melodyczne i rytmiczne a vista; 

 systematycznie i prawidłowo przygotowywać zadania domowe; 

 posługiwać się terminologią i wiadomościami z zakresu zasad muzyki. 

 

Ocenę CELUJĄCY może otrzymać również uczeń, który uczestniczy w 

regionalnych konkursach wiedzy teoretycznej lub jest laureatem konkursów 

szkolnych. 



BARDZO DOBRY: 

 bezbłędne rozpoznawanie gam (i jej odmian), interwałów i akordów; 

 bezbłędne zapisywanie dyktand muzycznych lub z drobnymi usterkami; 

 prawidłowe śpiewanie pod względem emisji głosu, intonacji i wyrazu 

artystycznego; 

 biegłe czytanie nut głosem a vista z drobnymi usterkami intonacyjnymi; 

 poprawna realizacja a vista ćwiczeń rytmicznych; 

 systematyczne i bezbłędne przygotowywanie zadań domowych; 

 całkowite opanowanie materiału z zakresu zasad muzyki (zgodnie z 

programem nauczania). 
 

 

DOBRY: 

 rozpoznawanie gam (i jej odmian), interwałów i akordów z drobnymi błędami; 

 poprawne śpiewanie pod względem emisji głosu, intonacji i wyrazu 

artystycznego; 

 zapisywanie dyktand muzycznych z niewielkimi błędami; 

 realizowanie ćwiczeń melodycznych i rytmicznych (w tym a vista)                           

z niewielkimi błędami intonacyjnymi i rytmicznymi; 

 systematyczne i poprawne przygotowywanie zadań domowych; 

 drobne błędy w posługiwaniu się terminologią i wiadomościami z zasad 

muzyki. 
 

 

DOSTATECZNY: 

 częściowo poprawne rozpoznawanie gam (i jej odmian), interwałów i akordów 

( 50 % ); 

 częściowo poprawne śpiewanie pod względem emisji głosu, intonacji i wyrazu 

artystycznego; 

 zapisywanie dyktand muzycznych z dużą ilością błędów świadczącą o małych 

umiejętnościach słuchowych; 

 duże trudności przy czytaniu nut a vista głosem (dużo błędów intonacyjnych i 

rytmicznych); 

 niesystematyczne przygotowywanie zadań domowych lub znaczące błędy                

w ich realizacji; 

 brak umiejętności samokontroli przy wykonywaniu ćwiczeń; 

 znaczące błędy w posługiwaniu się wiadomościami z zasad muzyki. 
 

 



DOPUSZCZAJĄCY(niepromujący): 

  bardzo duże braki w opanowaniu materiału: 

 brak efektów samodzielnej pracy nad rozwijaniem własnych zdolności; 

  rozpoznawanie i śpiewanie gam, interwałów, akordów, realizacja ćw. 

rytmicznych oraz czytanie nut a vista głosem z dużą ilością błędów (70-80% 

zadania); 

  niesystematyczne przygotowywanie zadań domowych lub dużo błędów w ich  

realizacji; 

 opanowanie minimum wiadomości z zasad muzyki oraz brak umiejętności 

zastosowania tych wiadomości w praktyce. 
 

NIEDOSTATECZNY(niepromujący): 

 całkowity brak efektów pracy nad kształceniem zdolności słuchowych, 

głosowych oraz poczucia rytmu; 

 całkowity brak opanowania materiału z zakresu zasad muzyki; 

 bierny udział w zajęciach lekcyjnych; 

 brak predyspozycji do dalszego kształcenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z KSZTAŁCENIA 

SŁUCHU W KLASACH 4-6 PSM i OSM I st. oraz I – IV PSM I st.  

w ZSM nr 2 W RZESZOWIE SKŁADAJĄ SIĘ: 

 

Sposoby sprawdzenia postępów ucznia: 

 odpowiedź ustna; 

 praca pisemna (dyktanda muz., kartkówka, sprawdzian, test); 

 praktyczna realizacja ćwiczeń muz. a vista i przygotowanych 

(ćw. solfeżowe, piosenki, kanony, ćw. metro-rytmiczne i inne); 

 praca domowa; 

 prowadzenie zeszytu; 

 pilność i zaangażowanie. 

 

Prawa i obowiązki ucznia: 

 Nieobecność ucznia na zajęciach musi być usprawiedliwiona (pisemnie 

lub ustnie) przez rodzica lub prawnego opiekuna; 

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (np), nie częściej niż 

raz  w semestrze. Powinien to zrobić na początku lekcji; 

 Uczeń jest przygotowany, kiedy posiada odrobioną pracę domową, 

podręcznik, zeszyt, przybory do pisania i odpowiednie materiały 

pomocnicze; 

 Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych jest 

obowiązkowe i podlega ocenie; 

 Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej i dopuszczającej 

 ( z wyjątkiem dyktand muzycznych). O formie zaliczania i poprawiania 

takiej oceny decyduje nauczyciel prowadzący; 

 Na uzupełnienie wszelkich zaległości spowodowanych nieobecnością 

(powyżej dwóch zajęć), uczeń ma czas nie dłuższy niż 2 tygodnie; 

 Przed każdą pracą pisemną (z wyjątkiem dyktanda muz. i kartkówki) 

nauczyciel informuje o jej terminie i zakresie obowiązującego materiału 

na 1 tydzień wcześniej; 

 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (lub prawnych opiekunów). 

 

Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU OCENA NIEDOSTATECZNA I                             

DOPUSZCZAJĄCA NIE PROMUJĄ UCZNIA DO NASTĘPNEJ KLASY. 

 Z pozostałych przedmiotów ogólnomuzycznych  niepromującą jest ocena 

niedostateczna. 



KSZTAŁCENIE SŁUCHU - WYMAGANIA EDUKACYJNE 

OSM/PSM I st. 

 

KLASA 4 CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I OŚMIOTETNIEGO 

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW  

PO UKOŃCZENIU KL. 4                                      

1. Umiejętność śpiewania i zapisu gam durowych i molowych (w odmianach) 

do 2 znaków przykluczowych oraz triady w kluczu wiolinowym i basowym. 

2. Umiejętność rozpoznawania, intonowania i budowania wszystkich 

interwałów prostych. 

3. Umiejętność określania ze słuchu, śpiewania i budowania czterech 

rodzajów trójdźwięków (dur, moll, zw, zmn). 

4. Umiejętność określania ze słuchu, śpiewania i budowania przewrotów 

trójdźwięku durowego i molowego. 

5. Umiejętność czytania nut i pisania dyktand w tonacjach durowych i 

molowych do 2 znaków przykluczowych. 

6. Znajomość podziału taktów: takty proste i złożone, grupowanie wartości 

nut i pauz. 

7. Znajomość podziału wartości nut i pauz. Struktury rytm: grupy 

szesnastkowe, triola ósemkowa. 

8. Umiejętność wykonywania ćwiczeń 1 i 2 gł. rytmicznych i pisania 1 gł. 

dyktand rytmicznych z omawianymi strukturami rytmicznymi w taktach 

prostych i złożonych. 

9. Umiejętność rozpoznawania zapisywania dźwięku w kluczu wiolinowym i 

basowym z podaniem odpowiedniej oktawy (poznanej w kl. 4). 

10. Umiejętność zapisywania prostych konstrukcji 2 głosowych. 

11. Umiejętność transponowania melodii. 

12. Umiejętność posługiwania się terminami konsonans – dysonans. 

 

 

 

 

 

 

 



KSZTAŁCENIE SŁUCHU - WYMAGANIA EDUKACYJNE 

OSM/PSM I st. 

 

KLASA 5 CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I OŚMIOLETNIEGO 

 

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW  

PO UKOŃCZENIU KL. 5                                          

1. Umiejętność śpiewania i zapisu gam durowych i molowych (w odmianach) 

do  2/3  znaków przykluczowych oraz triady w kluczu wiolinowym i 

basowym. 

2. Umiejętność rozpoznawania stopni w każdej przerobionej tonacji, granych 

przez nauczyciela z rozwiązaniem i bez rozwiązania. 

3. Umiejętność rozpoznawania, intonowania i budowania wszystkich  

     interwałów prostych. 

4. Umiejętność określania ze słuchu, śpiewania i budowania czterech 

rodzajów trójdźwięków (dur, moll, zw, zmn) oraz D7 w postaci zasadniczej 

wraz z rozwiązaniem. 

5. Umiejętność określania ze słuchu, śpiewania i budowania przewrotów  

     trójdźwięku durowego i molowego. 

6. Umiejętność czytania nut i pisania dyktand 1 –głosowych i prostych 2 – 

głosowych mel-rytm. w tonacjach durowych i molowych do 2/3  znaków 

przykluczowych. 

7. Umiejętność śpiewana ćw. solfeżowych z drugim głosem rytmicznym oraz 

śpiewania melodii z granym 2 gł. na fortepianie przez nauczyciela / 

ucznia. 

8. Znajomość podziału taktów: takty dwójkowe i trójkowe oraz regularne i 

nieregularne, grupowanie wartości nut i pauz. 

9. Znajomość podziału wartości nut i pauz. Struktury rytm: grupy 

szesnastkowe w taktach ćwierciowych i ósemkowych, synkopa i jej 

rodzaje. 

10. Umiejętność wykonywania ćwiczeń 1 i 2 gł. rytmicznych i pisania 1 gł. 

dyktand rytmicznych z omawianymi strukturami rytmicznymi w taktach 

prostych i złożonych. 

11.  Umiejętność rozpoznawania zapisywania dźwięku w kluczu wiolinowym i   

basowym z podaniem odpowiedniej oktawy (poznanej w kl. 5). 

12. Znajomość terminów: diatonika, alteracja i chromatyka 

13. Umiejętność zamiany enharmonicznej dźwięków i zapisu gamy 

chromatycznej regularnej i nieregularnej C –dur. 

14. Umiejętność rozpoznawania kadencji harmonicznych. 

15. Umiejętność określenia rodzaju i kierunku progresji. 

16. Umiejętność dokonywania przewrotów interwałów prostych. 



KSZTAŁCENIE SŁUCHU - WYMAGANIA EDUKACYJNE 

OSM/PSM I st. 

KLASA 6 CYKLU SZEŚCIOLETNIEGO I OŚMIOLETNIEGO 

 

WYMAGANE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW  
 

PO UKOŃCZENIU KL. 6                                            

 

1. Umiejętność śpiewania i zapisu gam durowych i molowych (w odmianach) 

do 3 znaków przykluczowych oraz triady w kluczu wiolinowym i basowym. 

2. Umiejętność zapisania w kolejności znaków przykluczowych w kluczu 

wiolinowym i basowym. 

3. Znajomość „koła kwintowego” do 7 znaków przykluczowych 

4. Umiejętność rozpoznawania stopni w każdej przerobionej tonacji, granych 

przez nauczyciela z rozwiązaniem i bez rozwiązania. 

5. Umiejętność rozpoznawania, intonowania i budowania wszystkich  

     interwałów prostych. 

6. Umiejętność rozpoznawania i budowania interwału nony i decymy. 

Znajomość nazw interwałów złożonych do kwintdecymy czystej. 

7. Umiejętność określania ze słuchu, śpiewania i budowania czterech 

rodzajów trójdźwięków (dur, moll, zw, zmn) oraz I i II przewrotu 

trójdźwięku durowego i molowego. 

8. Umiejętność określania ze słuchu, śpiewania i budowania w poznanych 

tonacjach czterodźwięku septymowego w post. zasadniczej i I, II, III 

przewrocie wraz z rozwiązaniem. 

9. Umiejętność czytania nut i pisania dyktand 1 i 2 –głosowych mel-rytm.            

w tonacjach durowych i molowych do 3 znaków przykluczowych. 

10. Umiejętność śpiewana ćw. solfeżowych z drugim głosem rytmicznym 

oraz śpiewania melodii z granym 2 gł. na fortepianie przez nauczyciela / 

ucznia. 

11. Umiejętność śpiewania prostych konstrukcji 2 i 3 gł. w oparciu o 

technikę nota contra nota. 

12. Umiejętność realizacji 1 i 2 głosowych ćwiczeń rytmicznych w oparciu 

o poznane wartości i grupy rytmiczne. 

13. Umiejętność pisania dyktand rytmicznych oraz zapisu rytmu z melodii. 

14. Umiejętność grupowania wartości nut i pauz w taktach ćwierciowych i 

ósemkowych. 

15. Umiejętność rozpoznawania funkcji harmonicznych: T, S, D, D7 w      

przebiegach harmonicznych lub utworach muzycznych. 

16. Umiejętność dokonywania przewrotów interwałów prostych. 

17. Umiejętność rozpoznawania zapisywania dźwięku w kluczu 

wiolinowym i basowym z podaniem odpowiedniej oktawy (poznanej w kl. 6). 


