
K R Y T E R I A   OC E N I A N I A  W  KL. 1 – 3 

RYTMIKA 
 
Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń kl. 3 cyklu 6 – letniego jeżeli : 

- uczestniczy w regionalnych przeglądach zespołów rytmiki, 

- uczestniczy w występach szkolnych lub środowiskowych,  

- bezbłędnie i wzorcowo realizuje ćwiczenia o wyższym stopniu trudności niż wymagane przez 

nauczyciela oraz w czasie krótszym niż przewidywany - dla danej klasy. 

 

BARDZO  DOBRY : 

- bezbłędna realizacja: ruchem, klaskaniem i na instr. perkusyjnych- tematów rytmicznych,  

- dokładne prowadzenie rąk w taktowaniu i umiejętność szybkiego rozróżniania 

  taktów,  

- bezbłędne wykonanie krokami wartości nut i pauz,  

- wykazywanie wzrastającej aktywności i kreatywności w improwizacji ruchowej, wokalnej i 

innej, 

- wykazywanie się estetyką w realizacji ćw. i zadań ruchowych, sukcesywny rozwój plastyki 

ruchu, 

- przygotowywanie zadanego materiału w stopniu wyczerpującym, 

- posiadanie odpowiedniego stroju na lekcji. 

 

DOBRY : 

- realizacja ruchowa, klaskaniem i na inst.. perkusyjnych- tematów rytmicznych z niewielkimi 

błędami (umiejętność samodzielnej poprawy), 

- poprawne prowadzenie rąk w taktowaniu i zdolność rozróżniania taktów, 

- wykonanie krokami wartości nut i pauz z drobnymi błędami,  

- wykazywanie średniej aktywności i kreatywności w improwizacji ruchowej, wokalnej i innej, 

- wykazywanie się estetyką w realizacji ćw. i zadań ruchowych, powolny rozwój plastyki 

ruchu, 

- systematyczne przygotowywanie zadanego materiału. 

- posiadanie odpowiedniego stroju na lekcji. 

 

DOSTATECZNY : 

- słabe opanowanie materiału, 

- realizacja zagadnień metro – rytmicznych ruchem, klaskaniem i na inst. perkusyjnych                          

z licznymi błędami,  

- wykonywanie ruchem wartości nut i pauz ze znacznymi błędami, 

- znaczące błędy w prowadzeniu rąk w taktowaniu i częsty brak umiejętności samodzielnego 

rozróżniania taktów, 

- słabe dążenie do estetyki w realizacji ćw. ruchowych i słuchowo-ruchowych, 

- brak systematyczności w przygotowywaniu się do zajęć lub znaczące błędy w ich realizacji, 

- słaby postęp w kierunku rozwoju plastyki ruchu i improwizacji ruchowej. 



 

DOPUSZCZAJĄCY : 

- duże trudności z opanowaniem materiału, 

- bardzo słaba realizacja zagadnień metro – rytmicznych, zarówno ruchem, klaskaniem jak i 

na inst.. perkusyjnych, 

- niestaranne wykonywanie ruchem wartości nut i pauz z dużą ilością błędów, 

- znaczne błędy (jakościowo i ilościowo) w prowadzeniu rąk w taktowaniu i przeważający 

brak umiejętności samodzielnego rozróżniania taktów 

- niesystematyczne przygotowanie się do zajęć oraz znaczące błędy w realizacji zadań 

domowych. 

 

NIEDOSTATECZNY : (niepromujący) 

- całkowity brak opanowania materiału przewidzianego programem nauczania, 

- brak efektów samodzielnej pracy nad rozwojem własnych zdolności,  

- brak predyspozycji do dalszego kształcenia. 

 

Stopień niedostateczny oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych zgodnych                

z programem nauczania na danym poziomie kształcenia, co uniemożliwia mu dalszą naukę. 

 

 

Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych za 

zadania wykonywane podczas lekcji, jak też w ramach pracy domowej. Oparta jest ona również na 

przygotowaniu do zajęć z uwzględnieniem odpowiedniego stroju na lekcji (częsty brak stroju 

powoduje obniżenie oceny semestralnej o jeden stopień w dół), aktywności i zaangażowaniu ucznia 

w pracy na lekcji. 

Ocena z rytmiki uwzględnia również możliwość udziału ucznia w programach artystycznych 

klasowych, szkolnych i środowiskowych (uroczystości, koncerty, przeglądy). 

Równie istotny wpływ na ocenę ma częsta absencja na zajęciach. Uczeń jest nieklasyfikowany, 

jeżeli posiada powyżej 50% nieobecności na zajęciach w ciągu jednego semestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU RYTMIKA – 

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PO KLASIE 1 PSM I OSM 

I STOPNIA W ZSM NR 2 IM. W. KILARA W RZESZOWIE. 

 

1. Uczeń powinien opanować w ciągu roku: 

 

 umiejętność koordynacji ruchu w ćwiczeniach inhibicyjno – incytacyjnych, 

            ćwiczeniach poczucia tempa i poczucia metrycznego, ćwiczeniach ruchowych 

            usprawniających system mięśniowy i kształtujących estetykę ruchu – odpowiednią do          

             realizacji zagadnień zawartych w materiale nauczania kl. 1 szkolnego programu z      

             przedmiotu rytmika, zgodnego z Podstawą programową;   

 umiejętność reagowania i interpretowania ruchem zmian dynamicznych, agogicznych 

i harmonicznych (dur-moll) w muzyce oraz pokazywania kierunku linii melodycznej; 

 umiejętność wyrażania ruchem poszczególnych cech dźwięku i długości jego trwania; 

 umiejętność realizowania i interpretowania ruchem wartości rytmicznych i pauz 

(ćwierćnuta, ósemka, półnuta, półnuta z kropką, cała nuta, szesnastka, pauza 

ćwierćnutowa) oraz ich zapisu; 

 znajomość taktów od dwu- do sześciomiarowego (o ćwierćnutowej jednostce miary); 

 umiejętność wykonywania ruchem tematów rytmicznych w poznanych taktach- 

złożonych z poznanych wartości nut i pauz oraz ich zapisu; 

 umiejętność wypełniania brzmienia dłuższych wartości krótszymi; zdolność 

      jednoczesnego wykonania dwóch różnych przebiegów rytmicznych (uzupełnienie 

      ćwierćnutowe); 

 umiejętność improwizowania i interpretowania ruchem muzyki improwizowanej i 

wybranych fragmentów utworów muzycznych; 

 umiejętność interpretacji wokalnej, ruchowej i wokalno-ruchowej piosenek  

z repertuaru dziecięcego; 

 umiejętność wykonywania podstawowych kroków jednego z polskich tańców 

             ludowych zgodnie z jego stylem i charakterem; 

  umiejętność gry i improwizacji na wybranych instrumentach perkusyjnych                      

(instr. Orffa); rozróżnianie instrumentów długo i krótko brzmiących; wykorzystanie 

ich  w realizacji odpowiednich wartości nut i tematów rytmicznych. 

 

2. Na lekcjach rytmiki obowiązuje strój do ćwiczeń zgodny z wymaganiami nauczyciela.                      

3.  Uczeń powinien posiadać oprawiony zeszyt nutowy oraz przybory do pisania. 

4.  Osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdzane będą praktycznie, ustnie oraz pisemnie 

    (dyktanda, prace samodzielne, zadania klasowe i domowe). 

 

 

Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie szkolnego programu nauczania z 

przedmiotu rytmika dla klas 1-3 PSM i OSM I st. 

 

Oceny – semestralna i końcoworoczna – nie są średnią ocen cząstkowych. Istotny jest także 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu. 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU RYTMIKA – 

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PO KLASIE 2 PSM I OSM 

I STOPNIA W ZSM NR 2 IM. W. KILARA W RZESZOWIE. 
 

1. Uczeń powinien opanować w ciągu roku: 

 

 umiejętność koordynacji ruchu w ćwiczeniach inhibicyjno – incytacyjnych, 

            ćwiczeniach poczucia tempa i poczucia metrycznego, ćwiczeniach ruchowych 

            usprawniających system mięśniowy i kształtujących estetykę ruchu – odpowiednią do          

            realizacji zagadnień zawartych w materiale nauczania kl. 2, szkolnego programu z      

            przedmiotu rytmika, zgodnego z Podstawą programową;  

 rozwój aparatu ruchowego warunkującego precyzyjne wykonywanie wszystkich 

ćwiczeń metro-rytmicznych, kształcącego prawidłową postawę i estetykę ruchu wieku 

dziecięcego; 

 umiejętność interpretowania ruchem artykulacji: legato, portato i staccato, zmian 

dynamicznych, agogicznych i harmonicznych (dur-moll) w muzyce oraz prowadzenia 

ruchu zgodnego z kierunkiem linii melodycznej; znajomość podstawowych pojęć z 

zakresu artykulacji, dynamiki i agogiki; 

 umiejętność reagowania ruchem na zmianę funkcji harmonicznych triady; 

 umiejętność odzwierciedlania ruchem długości czasu trwania odcinków muzycznych; 

 umiejętność realizowania i interpretowania ruchem jak również zapisu kolejnych 

wartości i grup rytmicznych oraz pauz (triola ósemkowa, długa nuta na 5, cała nuta z 

kropką, ćwierćnuta z kropką i ósemka, grupy szesnastkowe: dwie szesnastki i ósemka, 

ósemka i dwie szesnastki, pauza ósemkowa, półnutowa i całonutowa); 

 umiejętność prawidłowego wykonania i zapisu tematów rytmicznych w poznanych 

taktach i złożonych z poznanych wartości nut i pauz;  

 umiejętność improwizowania i interpretowania ruchem podanych do obserwacji 

słuchowej tematów rytmicznych, muzyki improwizowanej oraz wybranych 

fragmentów utworów muzycznych; 

 umiejętność improwizowania ruchem oraz głosem własnych motywów i fraz 

rytmicznych i melodycznych; 

 rozpoznawanie budowy utworu muzycznego (forma AB i ABA); 

 umiejętność wypełnienia wartości dłuższych krótszymi (uzupełnienie ósemkowe); 

 umiejętność jednoczesnego wykonania dwóch różnych przebiegów rytmicznych 

(polirytmia 2- głosowa); 

 umiejętność interpretacji wokalnej, ruchowej i wok-ruchowej piosenek z rep. dziec; 

 umiejętność wykonywania podstawowych kroków przerabianych polskich tańców 

            ludowych zgodnie z jego stylem i charakterem; 

 umiejętność gry i improwizacji na wybranych instrumentach perkusyjnych                   

(instr. Orffa); rozróżnianie instrumentów długo i krótko brzmiących; wykorzystanie 

ich w realizacji odpowiednich wartości nut, tematów rytmicznych, rytmów 

uzupełniających oraz ostinata; 

 

 

2. Na lekcjach rytmiki obowiązuje strój do ćwiczeń zgodny z wymaganiami nauczyciela.                      

3.  Uczeń powinien posiadać oprawiony zeszyt nutowy oraz przybory do pisania. 

4.  Osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdzane będą praktycznie, ustnie oraz pisemnie 

    (dyktanda, prace samodzielne, zadania klasowe i domowe). 



 

Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie szkolnego programu nauczania z 

przedmiotu rytmika dla klas 1-3 PSM i OSM I st. 

 

Oceny – semestralna i końcoworoczna – nie są średnią ocen cząstkowych. Istotny jest także 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PRZEDMIOTU RYTMIKA – 

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PO KLASIE 3 PSM I OSM 

I STOPNIA W ZSM NR 2 IM. W. KILARA W RZESZOWIE . 

 

1. Uczeń powinien opanować w ciągu roku: 

 

 umiejętność koordynacji ruchu w ćwiczeniach inhibicyjno – incytacyjnych, 

            ćwiczeniach poczucia tempa i poczucia metrycznego, ćwiczeniach ruchowych 

            usprawniających system mięśniowy i kształtujących estetykę ruchu – odpowiednią do          

            realizacji zagadnień zawartych w materiale nauczania kl. 3 szkolnego programu z      

            przedmiotu rytmika, zgodnego z Podstawą programową;   

 rozwój aparatu ruchowego warunkującego precyzyjne wykonywanie wszystkich 

ćwiczeń metro-rytmicznych, kształcącego prawidłową postawę i estetykę ruchu wieku 

dziecięcego; 

 umiejętność interpretowania ruchem zmian artykulacyjnych, dynamicznych, 

agogicznych i harmonicznych (dur-moll) w muzyce oraz prowadzenia ruchu zgodnego 

z kierunkiem linii melodycznej, a także interpretacji frazy muzycznej; znajomość 

podstawowych pojęć z zakresu artykulacji, dynamiki i agogiki; 

 umiejętność reagowania ruchem na zmianę funkcji harmonicznych triady dur-moll; 

 umiejętność realizowania i interpretowania ruchem jak również zapisu kolejnych 

wartości i grup rytmicznych (pozostałe grupy szesnastkowe) w taktach 

ćwierćnutowych; 

 realizację i interpretację ruchową wybranych wartości nut, pauz i grup rytmicznych w 

poznanych taktach ósemkowych; oraz umiejętność ich zapisu; 

 umiejętność podporządkowania ruchu muzyce w zakresie przerobionych zagadnień 

metro-rytmicznych (synkopa i przedtakt); sposoby wyrażania ruchem synkopy oraz  

jej zapisu (przez łuk i dł. wartość); 

 umiejętność prawidłowego wykonania i zapisu tematów rytmicznych w poznanych 

taktach prostych i złożonych zarówno o ćwierćnutowej jak i ósemkowej jednostce 

miary;  

 umiejętność wypełnienia wartości dłuższych krótszymi (rytmy uzupełniające); 

 umiejętność jednoczesnego wykonania dwóch różnych przebiegów rytmicznych w 

taktach ćwierćnutowych i ósemkowych (polirytmia 2- głosowa); 

 umiejętność zamiany tematu rytmicznego na jego podwójną szybkość 

 umiejętność improwizowania i interpretowania ruchem tematów rytmicznych  

1- głosowych i w kanonie, muzyki improwizowanej oraz wybranych fragmentów 

utworów muzycznych; 

 umiejętność interpretacji wokalnej, ruchowej kanonów oraz ruchowej i wokalno-

ruchowej piosenek z repertuaru dziecięcego; 

 umiejętność wykonywania podstawowego kroku wybranego tańca narodowego  

            zgodnie z jego stylem i charakterem; 

 umiejętność gry i improwizacji na wybranych instrumentach perkusyjnych  (instr. 

Orffa); wykorzystanie ich w realizacji odpowiednich wartości nut, tematów 

rytmicznych 1 i 2- głosowych, rytmów uzupełniających, ostinata jak również 

instrumentacji piosenek; 

 

 

 



2. Na lekcjach rytmiki obowiązuje strój do ćwiczeń zgodny z wymaganiami nauczyciela.                      

3.  Uczeń powinien posiadać oprawiony zeszyt nutowy oraz przybory do pisania. 

4.  Osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdzane będą praktycznie, ustnie oraz pisemnie 

    (dyktanda, prace samodzielne, zadania klasowe i domowe). 

 

 

 

Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie szkolnego programu nauczania z 

przedmiotu rytmika dla klas 1-3 PSM i OSM I st. 

 

Oceny – semestralna i końcoworoczna – nie są średnią ocen cząstkowych. Istotny jest także 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

przedmiotu. 

 


