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Nr lekcji 

/ miesiąc 

TEMAT 

LEKCJI  

OCENA 

CELUJĄCA 

OCENA BARDZO 

DOBRA 

OCENA DOBRA OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

1/IX Organizacja pracy 

na lekcjach 

muzyki w klasie 

piątej. 

Lekcja, na której nauczyciel i uczniowie poznają się, ustawiają zasady współpracy na lekcjach muzyki,  

zapoznają się z kryteriami oceniania. 

2/IX Tajemnicze 

muzyczne znaki. 

Zastosowanie 

oznaczeń: 

repetycji, volty, 

da capo al fine  

i fermaty 

 samodzielnie  

i poprawnie śpiewa 

piosenkę  

„Na wędrówkę”; 

 wyjaśnia 

oznaczenia 

stosowane w 

zapisie nutowym, 

wskazuje w zapisie 

nutowym poznane 

symbole muzyczne; 

 swobodnie 

posługuje się 

notacją muzyczną; 

 odtwarza kształt 

linii melodycznej 

na podstawie 

zapisu nutowego; 

 samodzielnie 

śpiewa piosenkę 

„Na wędrówkę”; 

 wymienia nazwy 

oznaczeń 

stosowanych w 

zapisie nutowym.; 

 starannie prowadzi 

notatki w zeszycie 

przedmiotowym; 

 analizuje utwory 

pod względem 

dynamiki, tempa i 

artykulacji; 

 zna znaczenie 

podstawowych 

pojęć muzycznych; 

 śpiewa piosenkę 

„Na wędrówkę”; 

 zna nazwy 

oznaczeń 

stosowanych 

w zapisie 

nutowym; 

 potrafi zapisać 

podstawowe 

znaki 

stosowane w 

notacji 

muzycznej; 

 z pomocą 

nauczyciela 

śpiewa piosenkę 

„Na wędrówkę”; 

 potrafi 

dopasować 

nazwę oznaczeń 

stosowanych w 

zapisie nutowym 

do definicji 

korzystając z 

podręcznika; 

 zapisuje notatkę 

z lekcji w 

zeszycie 

przedmiotowym; 

 zapisuje 

podstawowe nazwy 

oznaczeń 

stosowanych  

w zapisie nutowym 

tworząc notatkę  

w zeszycie; 

 potrafi korzystać  

ze słowniczka 

muzycznego; 



 

 dostrzega bogactwo 

twórczych 

możliwości 

związanych ze 

zmianami kierunku 

melodii; 

3/IX Muzyczne 

rozmowy. 

Okresowa 

budowa utworu 

muzycznego 

 wskazuje 

poprzednik i 

następnik w 

utworach opartych 

na budowie 

okresowej; 

 improwizuje 

zakończenie 

następnika podczas 

wykonywania 

utworu w formie 

okresu 

muzycznego; 

 wie, jak nazywają 

się części w 

budowie okresowej 

utworu; 

 potrafi wyjaśnić, 

czym są: 

poprzednik, 

następnik, okres 

muzyczny, forma 

muzyczna; 

 odtwarza 

zakończenie 

następnika podczas 

wykonywania 

utworu w formie 

okresu 

muzycznego; 

 wie, z czego 

zbudowany jest 

utwór muzyczny; 

 wyjaśnia, czym są: 

poprzednik, 

następnik, okres 

muzyczny,  

 w grupie tworzą 

dialog z 

zastosowaniem 

wznoszącej lub 

opadającej melodii 

głosu; 

 potrafi wskazać 

poprzednik i 

następnik w 

melodii „Wlazł 

kotek na płatek”; 

 przy pomocy 

podręcznika 

wyjaśnia 

znaczenie 

terminu: 

poprzednik i 

następnik 

 wymienia części 

budowy okresowej 

utworu; 

 robi notatkę z 

lekcji; 

4/IX Muzyka w roli 

głównej. Różne 

formy prezentacji 

muzyki 

 zna najbardziej 

rozpoznawalne 

instytucje 

muzyczne w Polsce 

i na świecie; 

 podaje nazwy 

instytucji 

muzycznych w 

Polsce; 

 wie, co to jest 

 wyjaśnia znacznie 

terminu „koncert”; 

 podaje nazwy 

zawodów, które 

można spotkać w 

 wyszukuje 

informacji w 

tekście na temat 

festiwali 

muzycznych; 

 wymienia nazwy 

zagadnień poznanych 

na zajęciach; 

 słucha wybranych 

utworów 



 

 z uwagą słucha 

wybranych 

utworów 

muzycznych; 

 wyjaśnia znaczenie 

terminu „recital”, 

„meloman”; 

 potrafi podać 

nazwy 

najsłynniejszych 

wydarzeń 

muzycznych w 

Polsce; 

filharmonia i 

wyjaśnia jej 

przeznaczenie; 

 z uwagą słucha 

wybranych 

utworów 

muzycznych; 

 potrafi wymienić 

nazwy 

najsłynniejszych 

wydarzeń 

muzycznych w 

Polsce; 

filharmonii; 

 z uwagą słucha 

wybranych utworów 

muzycznych; 

 wyszukuje 

informacji w 

podręczniku na 

temat filharmonii; 

 w oparciu o 

podręcznik 

tworzy 

samodzielnie 

krótką notatkę; 

 słucha wybranych 

utworów 

muzycznych; 

 wie, w jakich 

miejscach można 

posłuchać muzyki 

poważnej; 

muzycznych; 

5/X Dla nauczycieli. 

Pieśni 

okolicznościowe 

 realizuje układ 

ruchowy do melodii 

z filmu „Różowa 

Pantera” według 

własnego pomysłu; 

 gra na flecie 

fragment utworu 

„Gaudeamus 

igitur”; 

 wyjaśnia termin 

„tremolo”; 

 śpiewa poprawnie 

piosenkę 

„Nauczycielom”; 

 śpiewa 

samodzielnie 

piosenkę 

„Nauczycielom”; 

 gra na flecie 

prostym melodię 

„Sto lat”; 

 aktywnie 

uczestniczy w 

odtwarzaniu układu 

ruchowego do 

melodii z filmu 

„Różowa Pantera” 

 grupowo wykonuje 

piosenkę 

„Nauczycielom”; 

 gra na flecie 

prostym fragment 

utworu „Sto lat”; 

 stara się odtworzyć 

układ ruchowy do 

melodii z filmu 

„Różowa Pantera”; 

 z pomocą 

nauczyciela 

wykonuje 

piosenkę 

„Nauczycielom”; 

 mało rytmicznie 

gra na flecie 

prostym fragment 

utworu „Sto lat”’ 

 z pomocą nauczyciela 

wykonuje piosenkę 

„Nauczycielom”; 

 stara się angażować 

w zajęcia 



 

6/X Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu oraz utrwaleniu umiejętności zdobytych na lekcjach (1-5) za pomocą zadań, zabaw i ćwiczeń 

rytmicznych i muzycznych. 

7/X Wolno, szybciej, 

coraz szybciej. 

Tempo w muzyce 

i jego rodzaje 

 aktywnie 

uczestniczy w 

zabawach i 

improwizacjach 

rytmicznych; 

 samodzielnie 

śpiewa rytmicznie i 

czysto piosenkę 

„Jesienny berek”; 

 słucha utworów 

muzycznych 

utrzymanych w 

różnym tempie; 

 zna rodzaje, 

oznaczenia i 

znaczenia tempa; 

 prawidłowo reaguje 

na zmianę tempa w 

utworze; 

 rytmicznie 

wykonuje piosenkę 

,,Muzyka”; 

 określa tempo 

słuchanych 

utworów; 

 wyjaśnia znaczenie 

terminu „tempo”; 

 zna oznaczenia i 

rodzaje tempa; 

 słucha utworów 

muzycznych 

utrzymanych w 

różnym tempie; 

 samodzielnie 

śpiewa piosenkę 

„Jesienny berek”; 

 prawidłowo reaguje 

na zmianę tempa w 

utworze; 

 śpiewa piosenkę 

„Jesienny berek” 

 wie, do czego służy 

metronom; 

 słucha utworów 

muzycznych 

utrzymanych w 

różnym tempie; 

 słucha utworów 

muzycznych 

utrzymanych w 

różnym tempie; 

 wyjaśnia 

znaczenie 

terminu „tempo”; 

 śpiewa grupowo 

piosenkę 

„Jesienny berek”’ 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

piosenkę „Jesienny 

berek”; 

 stara się tworzyć 

notatkę w oparciu o 

wiadomości z 

lekcji; 

8/XI Formy ABA i 

ABA1. 

Trzyczęściowe 

 przekształca 

strukturę ABA w 

ABA1; 

 wskazuje różnice 

między formą ABA 

i ABA1; 

 wie, czym 

charakteryzuje się 

forma 

 porusza się przy 

muzyce z 

rekwizytem; 

 wykonuje 

„Śpiewankę ABA”; 

 stara się stworzyć 



 

formy muzyczne 

ABA i ABA1 

 prawidłowo i 

samodzielnie 

wykonuje 

„Śpiewankę ABA” 

z towarzyszeniem 

gestodźwięków; 

 śpiewa „Śpiewankę 

ABA” z 

towarzyszeniem 

gestodźwięków; 

 aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach; 

trzyczęściowa; 

 śpiewa „Śpiewankę 

ABA”; 

 chętnie uczestniczy 

w lekcji 

 śpiewa 

„Śpiewankę 

ABA”; 

notatkę na 

podstawie 

informacji z lekcji; 

9/XI Metrum, czyli 

miara. 

Zagadnienia i 

pojęcia związane 

z metrum 

muzycznym 

 rozumie i stosuje 

zasadę zapisu 

rytmicznego za 

pomocą wartości w 

taktach; 

 realizuje zapisane 

rytmy za pomocą 

gestodźwięków lub 

klaszcząc; 

 samodzielnie 

rozpoznaje metrum 

w słuchanych 

prostych 

przykładach 

muzycznych 

 rozumie zasadę 

zapisu rytmicznego 

za pomocą wartości 

w taktach; 

 realizuje zapisane 

rytmy za pomocą 

gestodźwięków lub 

klaszcząc; 

 rozpoznaje metrum 

w słuchanych 

prostych 

przykładach 

muzycznych 

 rozumie zasadę 

zapisu 

rytmicznego za 

pomocą wartości 

w taktach; 

 realizuje zapisane 

rytmy za pomocą 

gestodźwięków lub 

klaszcząc; 

 rozpoznaje metrum 

w słuchanych 

prostych 

przykładach 

muzycznych 

 rozumie 

częściowo zasadę 

zapisu 

rytmicznego za 

pomocą wartości 

w taktach; 

 realizuje zapisane 

rytmy za pomocą 

gestodźwięków 

lub klaszcząc; 

 często rozpoznaje 

metrum w 

słuchanych 

prostych 

przykładach 

muzycznych 

 częściowo rozumie 

zasadę zapisu 

rytmicznego za 

pomocą wartości w 

taktach; 

 próbuje realizować 

zapisane rytmy za 

pomocą 

gestodźwięków lub 

klaszcząc; 

 niekiedy 

rozpoznaje metrum 

w słuchanych 

prostych 

przykładach 

muzycznych 

10/XI Dzisiaj wielka jest 

rocznica… Pieśni 

żołnierskie i 

 układa 

akompaniament 

rytmiczny do 

refrenu pieśni 

 potrafi wymienić 

tytuły kilku pieśni 

patriotycznych; 

 śpiewa na pamięć 

 wie, kto to Józef 

Piłsudski; 

 śpiewa pieśni 

„Piechota” i 

 wymienia tytuł 

pieśni 

legionowej; 

 określa tematykę 

 wie, kiedy 

obchodzimy w 

Polsce święto 

Niepodległości; 



 

legionowe „Piechota”; 

 potrafi wymienić 

tytuły kilku pieśni 

patriotycznych; 

 śpiewa na pamięć 

pieśni „Piechota” i 

„Pierwsza 

Brygada”; 

 zna wydarzenia z 

historii Polski 

dotyczące 

odzyskania 

niepodległości; 

 wie, co to jest 

przedtakt; 

pieśni „Piechota” i 

„Pierwsza 

Brygada”; 

 potrafi uzasadnić 

wypowiedź kim jest 

i czym 

charakteryzuje się 

patriota; 

 zna postaci 

historyczne 

związane z historią 

Polski; 

 

„Pierwsza 

Brygada”; 

 wykonuje 

akompaniament 

rytmiczny do 

refrenu pieśni 

„Piechota”; 

i charakter pieśni 

żołnierskiej; 

 śpiewa pieśń 

„Piechota” z 

tekstem; 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

pieśń „Piechota”; 

11/XII Andrzejkowe 

tradycje, zwyczaje 

i zabawy 

 samodzielnie i 

poprawnie śpiewa 

piosenkę 

„Andrzeju, 

Andrzeju”; 

 gra na flecie 

melodię piosenki 

„A idźże 

chodaczku”; 

 wymienia sześć 

zwyczajów 

związanych z 

Andrzejkami; 

 poprawnie śpiewa 

piosenkę 

„Andrzeju, 

Andrzeju”; 

 potrafi zagrać na 

flecie melodię 

piosenki „A idźże 

chodaczku”; 

 wymienia cztery 

zwyczaje związane 

z  Andrzejkami; 

 odtwarza rytmy do 

podanych 

 śpiewa piosenkę 

„Andrzeju, 

Andrzeju”; 

 potrafi zagrać na 

flecie melodię 

piosenki „A idźże 

chodaczku”; 

 wymienia 

zwyczaje związane 

z  Andrzejkami; 

 

 w grupie śpiewa 

piosenkę 

„Andrzeju, 

Andrzeju”; 

 potrafi zagrać na 

flecie pojedyncze 

dźwięki piosenki 

„A idźże 

chodaczku”; 

 wymienia  

zwyczaje 

związane z  

Andrzejkami; 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

piosenkę „Andrzeju, 

Andrzeju”; 

 wymienia  zwyczaje 

związane z  

Andrzejkami; 

 



 

 wymyśla rytmy do 

podanych 

przysłów; 

 

przysłów; 

 

 

12/XII Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu oraz utrwaleniu umiejętności zdobytych na lekcjach (7-11) za pomocą zadań, zabaw i ćwiczeń 

rytmicznych i muzycznych. 

13/XII Zwyczaje i 

tradycje 

bożonarodzeniowe

. Polskie tradycje 

związane z Bożym 

Narodzeniem. 

Wykonywanie 

utworów 

bożonarodzeniow

ych 

 śpiewa rytmicznie i 

czysto zgodnie z 

zasadami 

poprawnej emisji 

głosu; 

 bardzo dobrze 

wykonuje 

ćwiczenia 

emisyjno-dykcyjne; 

 w grupie realizuje 

twórczo pracę: 

śpiew kolędy z 

akompaniamentem 

i tłem 

dźwiękowym; 

 potrafi wymienić i 

opisać co najmniej 

10 tradycji 

bożonarodzeniowy

ch tworząc spójną 

 śpiewa rytmicznie i 

czysto zgodnie z 

zasadami 

poprawnej emisji 

głosu; 

 wykonuje 

ćwiczenia 

emisyjno-dykcyjne; 

 potrafi wymienić i 

opisać co najmniej 

8 tradycji 

bożonarodzeniowyc

h 

 śpiewa zgodnie z 

zasadami 

poprawnej emisji 

głosu; 

 wykonuje 

ćwiczenia 

emisyjno-dykcyjne; 

 potrafi wymienić i 

opisać co najmniej 

5 tradycji 

bożonarodzeniowyc

h 

 śpiewa w grupie 

zgodnie z 

zasadami 

poprawnej emisji 

głosu; 

 wykonuje 

ćwiczenia 

emisyjno-

dykcyjne; 

 potrafi wymienić 

i opisać co 

najmniej 3 

tradycje 

bożonarodzeniow

e 

 czasami śpiewa 

zgodnie z zasadami 

poprawnej emisji 

głosu; 

 wykonuje ćwiczenia 

emisyjno-dykcyjne; 

 potrafi wymienić i 

opisać co najmniej 1 

tradycję 

bożonarodzeniową 



 

wypowiedź; 

14/XII Kolędować 

Małemu… Kolędy 

i pastorałki. 

Wspólne 

kolędowanie 

 śpiewa poprawnie 

i samodzielnie 

wybraną kolędę 

tworząc własny 

akompaniament 

rytmiczny; 

 gra wybraną 

kolędę na flecie 

prostym; 

 zna teksty 

minimum 5 kolęd 

na pamięć; 

 śpiewa na pamięć 

samodzielnie 

wybraną kolędę; 

 poprawnie gra 

wybraną kolędę na 

flecie prostym; 

 wyjaśnia znaczenie 

terminów: kolęda, 

pastorałka; 

 śpiewa wybraną 

kolędę korzystając 

z tekstu; 

 gra wybraną kolędę 

na flecie prostym; 

 podaje tytuły 

przynajmniej 5 

kolęd; 

 z pomocą 

nauczyciela 

śpiewa wybraną 

kolędę; 

 gra fragment 

kolędy na flecie 

prostym; 

 zna tytuły 

przynajmniej 3 

kolęd; 

 śpiewa w grupie 

fragment wybranej 

kolędy; 

 potrafi podać tytuł 

2 kolęd; 

II PÓŁROCZE 

15/I W zimowym 

nastroju. Nastrój 

w muzyce 

 aktywnie słucha 

wybranych 

utworów 

muzycznych; 

 opowiada o 

swoich 

skojarzeniach 

powstałych pod 

wpływem 

słuchanych 

utworów; 

 samodzielnie i 

poprawnie śpiewa 

 samodzielnie 

śpiewa piosenkę 

„Zima lubi dzieci”; 

 wie, w jaki sposób 

można oddać 

nastrój za pomocą 

muzyki; 

 przedstawia za 

pomocą rysunku 

nastrój 

wysłuchanego 

utworu; 

 przedstawia za 

pomocą rysunku 

nastrój 

wysłuchanego 

utworu; 

 śpiewa piosenkę 

„Zima lubi dzieci”; 

 

 stara się 

przedstawić za 

pomocą rysunku 

nastrój 

wysłuchanego 

utworu; 

 śpiewa w grupie 

piosenkę „Zima 

lubi dzieci”; 

 stara się określić 

nastrój słuchanego 

utworu; 

 z pomocą  

nauczyciela śpiewa 

piosenkę „Zima lubi 

dzieci”; 



 

piosenkę „Zima 

lubi dzieci”; 

16/I Usprawiedliwione 

spóźnienie, czyli 

kanon. Forma 

kanonu w muzyce 

 wie, co to jest 

kanon; 

 wie, jak wykonuje 

się kanon; 

 potrafi wykonać 

piosenkę w 

kanonie („Panie 

Janie”); 

 wyjaśnia 

znaczenie terminu 

unisono; 

 samodzielnie i 

poprawnie śpiewa 

piosenkę „Mały 

kanon” z 

podziałem na 

część I i II; 

 wie, czym jest 

kanon i jak się go 

wykonuje 

 wykonuje piosenkę 

„Mały kanon” z 

fragmentarycznym 

podziałem na 

dwugłos 

 

 wykonuje piosenkę 

„Mały kanon” w 

grupie; 

 wyjaśnia znaczenie 

terminów: muzyka 

wielogłosowa, 

kanon, unisono 

 z pomocą 

nauczyciela 

wykonuje 

piosenkę „Mały 

kanon”; 

 korzysta ze 

słowniczka 

muzycznego 

wyszukując 

pojęć: unisono, 

kanon; 

  śpiewa unisono 

piosenkę „Panie 

Janie”; 

 Tworzy notatkę z 

lekcji; 

17/I Zaśpiewajmy i 

zagrajmy w 

kanonie! Forma 

kanonu w 

praktyce 

 przedstawia formę 

kanonu graficznie 

oraz w postaci 

układu 

ruchowego; 

 słucha kanonu S. 

Moniuszki „Wlazł 

kotek na płotek”; 

 wyróżnia ilość 

 przedstawia formę 

kanonu graficznie 

oraz w postaci 

układu 

ruchowego; 

 słucha kanonu S. 

Moniuszki „Wlazł 

kotek na płotek”; 

 wyróżnia ilość 

 bierze aktywny 

udział w 

prezentowanym 

układzie 

ruchowym; 

 słucha kanonu S. 

Moniuszki „Wlazł 

kotek na płotek”; 

 bierze udział w 

prezentowanym 

układzie 

ruchowym; 

 słucha kanonu S. 

Moniuszki 

„Wlazł kotek na 

płotek”; 

 

 stara się aktywnie 

uczestniczyć w 

zajęciach 

 słucha kanonu S. 

Moniuszki „Wlazł 

kotek na płotek”; 

 



 

głosów w utworze; głosów w 

utworze; 

 

18/I Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu oraz utrwaleniu umiejętności zdobytych na lekcjach (13-17) za pomocą zadań, zabaw i 

ćwiczeń rytmicznych i muzycznych. 

19/II Na wielu 

strunach. 

Instrumenty 

strunowe. Podział 

instrumentów 

strunowych 

 zna podstawowy 

podział 

instrumentów 

muzycznych; 

 podaje po kilka 

przykładów do 

grupy 

instrumentów 

strunowych; 

 podaje nazwę 

instrumentu 

rozpoznając po 

brzmieniu; 

 potrafi opisać 

budowę 

wybranych 

instrumentów 

strunowych; 

 zna podstawowy 

podział 

instrumentów 

muzycznych; 

 podaje przykłady 

do grupy 

instrumentów 

strunowych; 

 wie, czym 

charakteryzują się 

instrumenty 

strunowe; 

 uważnie słucha 

brzmienia 

prezentowanych 

instrumentów i 

próbuje je 

nazywać; 

 zna podstawowy 

podział 

instrumentów 

muzycznych; 

 uważnie słucha 

brzmienia i próbuje 

nazwać dany 

instrument 

strunowy; 

 wyszukuje 

informacji w 

podręczniku na 

temat wyglądu i 

budowy wybranego 

instrumentu 

strunowego; 

 zna podstawowy 

podział 

instrumentów 

muzycznych; 

 dopasowuje 

ilustrację 

instrumentu do 

grupy (gitara – 

szarpane); 

 słucha brzmienia 

wybranych 

instrumentów; 

 częściowo zna 

podstawowy 

podział 

instrumentów 

muzycznych; 

 z pomocą 

nauczyciela 

rozróżnia barwę 

niektórych 

instrumentów 

muzycznych; 

20/II Młodość 

Fryderyka 

Chopina. Życie i 

twórczość 

Chopina do roku 

 obszernie 

streszcza fragment 

życiorysu 

Fryderyka 

Chopina; 

 zna wybrane 

fragmenty z 

życiorysu 

Chopina; 

 umiejscawia 

 podaje 

najważniejsze fakty 

z życia 

kompozytora; 

 z pomocą 

 podaje niektóre 

fakty z życia 

Chopina;  

 określa wiek i 

miejsca, w 

 podaje niektóre 

fakty z życia 

Chopina;  

 określa wiek i 

miejsca, w których 



 

1830  doskonale 

charakteryzuje 

postać 

kompozytora i 

jego twórczość; 

 wskazuje 

inspiracje ludowe i 

patriotyczne w 

muzyce Chopina; 

 prezentuje 

przykłady 

wybranych 

utworów; 

postać Chopina  

historii Polski; 

 podaje tytuły 

charakterystyczny

ch utworów; 

 aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach; 

nauczyciela 

charakteryzuje 

postać i twórczość 

Chopina; 

 słucha wybranych 

utworów próbując 

je rozpoznać; 

których żył 

kompozytor; 

 słucha 

wybranych 

utworów Chopina 

żył kompozytor; 

 słucha wybranych 

utworów Chopina 

21/III Na ludową nutę. 

Narodowe tańce 

polskie: 

krakowiak 

 potrafi wymienić 

nazwy pięciu 

narodowych 

tańców polskich; 

 zna cechy 

charakterystyczne 

krakowiaka; 

 wyjaśnia 

znaczenie terminu 

synkopa; 

 tworzy schemat 

rytmiczny 

krakowiaka; 

 bezbłędnie śpiewa 

piosenkę „Hej, na 

 wymienia nazwy 

pięciu narodowych 

tańców polskich; 

 poprawnie śpiewa 

piosenkę „Hej, na 

krakowskim 

rynku”; 

 potrafi wymienić 

dwie cechy 

charakterystyczne 

krakowiaka; 

 zna krok 

podstawowy tańca 

krakowiak; 

 zna nazwy 

 wymienia nazwy co 

najmniej trzech 

narodowych 

tańców polskich; 

 śpiewa piosenkę 

„Hej, na 

krakowskim 

rynku”; 

 wyszukuje 

informacji na temat 

polskiej muzyki 

ludowej; 

  wyjaśnia termin 

kapela ludowa; 

 

 potrafi wymienić 

nazwy co 

najmniej trzech 

narodowych 

tańców polskich; 

 w grupie śpiewa 

piosenkę „Hej, na 

krakowskim 

rynku”; 

 wymienia 

korzystając z 

podręcznika 

instrumenty 

ludowe 

 potrafi wymienić 

nazwę co najmniej 

jednego 

narodowego tańca 

polskiego; 

 śpiewa 

„Krakowiaczek 

jeden”; 

 zapisuje w zeszycie 

wyjaśnienie terminu 

krakowiak i kapela 

ludowa; 



 

krakowskim 

rynku”; 

instrumentów 

wchodzących w 

skład kapeli 

ludowej; 

22/III Folklor naszych 

sąsiadów. Folklor 

muzyczny krajów 

sąsiadujących z 

Polską 

 układa 

akompaniament 

perkusyjny do 

melodii „Tańcuj, 

tańcuj”; 

 potrafi wymienić 

państwa 

sąsiadujące z 

Polską; 

 zna tańce 

narodowe innych 

państw; 

 gra na flecie 

prostym ludową 

melodię ukraińską 

„Oszukałaś, 

okłamałaś”; 

 wykonuje 

akompaniament 

perkusyjny do 

piosenki „Tańcuj, 

tańcuj”; 

 rozpoznaje cechy 

muzyki ludowej; 

 zna państwa 

sąsiadujące z 

Polską; 

 gra na flecie 

prostym melodię 

ukraińską 

„Oszukałaś, 

okłamałaś”; 

 wykonuje 

akompaniament 

perkusyjny do 

piosenki „Tańcuj, 

tańcuj”; 

 śpiewa ukraińską 

piosenkę ludową 

„Tańcuj, tańcuj”; 

 zna cechy 

charakterystyczne 

folkloru sąsiadów 

Polski; 

 śpiewa w grupie 

ukraińską 

piosenkę ludową 

„Tańcuj, tańcuj”; 

 zna nazwę 

narodowego 

tańca Czech; 

 wie, co to jest 

folklor; 

 potrafi wymienić 

co najmniej dwie 

cechy 

charakterystyczne 

folkloru sąsiadów 

Polski; 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

ukraińską piosenkę 

ludową „Tańcuj, 

tańcuj”; 

 wyszukuje 

informacji w 

podręczniku na 

temat folkloru 

państw 

sąsiadujących z 

Polską; 

23/III Muzyka źródeł. 

Jak muzykowano 

w prehistorii 

 samodzielnie i 

prawidłowo 

śpiewa piosenkę 

„Prośba o 

pomyślny dzień”; 

 zna genezę 

muzyki 

 samodzielnie 

wykonuje piosenkę 

„Prośba o pomyślny 

dzień”; 

 wymyśla prosty 

rytm na 

instrumencie 

 w grupie wykonuje 

piosenkę „Prośba o 

pomyślny dzień”; 

 odtwarza prosty 

rytm na 

instrumencie 

perkusyjnym; 

 w grupie 

wykonuje 

piosenkę „Prośba 

o pomyślny 

dzień”; 

 odtwarza krótki 

fragment 

 z pomocą 

nauczyciela 

wykonuje piosenkę 

„Prośba o pomyślny 

dzień”; 

 w oparciu o 

podręcznik 



 

prehistorycznej; 

 tworzy prosty 

rytm na 

instrumencie 

perkusyjnym; 

 wymienia nazwy 5 

najstarszych 

instrumentów; 

perkusyjnym; 

 opisuje dwa 

najstarsze 

instrumenty; 

 

 wymienia nazwy co 

najmniej 3 

najstarszych 

instrumentów; 

 

prostego rytmu 

na instrumencie 

perkusyjnym; 

 zna nazwy 2 

najstarszych 

instrumentów; 

 

wyszukuje 

informacji na temat 

najstarszych 

instrumentów; 

 

24/IV Śpiewajmy razem 

– chór. Rodzaje 

chórów 

 wyjaśnia pojęcia: 

chór, zespół i 

wskazuje różnice; 

 wymienia 

najsłynniejsze 

chóry w Polsce; 

 wymienia rodzaje 

chórów i zna ich 

charakterystykę; 

 wyjaśnia 

znaczenie terminu 

a’capella; 

 rozpoznaje rodzaje 

chórów w 

słuchanych 

utworach; 

 prawidłowo i 

samodzielnie 

śpiewa piosenkę 

„Chodź, pomaluj 

mój świat”; 

 wyjaśnia znaczenie 

terminów: muzyka 

wokalna, solista, 

zespół wokalny, 

chór; 

 wymienia rodzaje 

chórów; 

 śpiewa piosenkę 

„Chodź, pomaluj 

mój świat”; 

 zna rodzaje 

chórów; 

 wyjaśnia znaczenie 

terminów: chór, 

solista; 

 słucha utworów 

chóralnych; 

 w grupie śpiewa 

piosenkę „Chodź, 

pomaluj mój 

świat”; 

 wie, co to jest 

muzyka wokalna; 

 z pomocą 

podręcznika 

wyszukuje 

informacji na 

temat rodzajów 

chórów; 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

piosenkę „Chodź, 

pomaluj mój świat”; 

 korzystając z 

podręcznika 

wyszukuje 

informacji na temat 

rodzajów chóru i 

tworzy notatkę; 

25/IV Warsztat 

muzyczny 

Lekcja służy powtórzeniu oraz utrwaleniu umiejętności zdobytych na lekcjach (19-24) za pomocą zadań, zabaw i 

ćwiczeń rytmicznych i muzycznych. 



 

26/IV Muzyka i 

przyroda. Muzyka 

ilustracyjna i 

muzyka 

programowa 

 wymyśla opowieść 

stanowiącą 

program utworu 

muzycznego; 

 układa  i wykonuje 

muzykę do 

ilustracji; 

 prawidłowo i 

samodzielnie 

śpiewa piosenkę 

pt.; „Mokro”; 

 zna znaczenie 

terminów: muzyka 

programowa, 

muzyka 

ilustracyjna; 

 wykonuje ilustrację 

do wysłuchanego 

utworu; 

 stara się stworzyć 

akompaniament 

perkusyjny do 

ilustracji; 

 samodzielnie 

śpiewa piosenkę 

„Mokro”; 

 wyjaśnia pojęcia: 

muzyka 

programowa, 

muzyka 

ilustracyjna; 

 

 określa zjawiska 

przyrody oraz 

wyszukuje wyrazy 

dźwiękonaśladowcz

e; 

 śpiewa piosenkę 

„Mokro”; 

 wyjaśnia pojęcia: 

muzyka 

programowa, 

muzyka 

ilustracyjna; 

 

  pracując w grupie 

tworzy 

opowiadanie do 

słuchanej muzyki; 

 śpiewa w grupie 

piosenkę „Mokro”; 

 korzystając z 

podręcznika 

wyjaśnia pojęcie: 

muzyka 

programowa, 

muzyka 

ilustracyjna; 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa  

piosenkę „Mokro”; 

 korzystając z 

podręcznika wyjaśnia 

pojęcie: muzyka 

programowa; 

27/IV Na majówkę. 

Zabawy 

muzyczne z 

gestodźwiękami i 

instrumentami 

perkusyjnymi 

 gra na flecie 

„Majówkową 

poleczkę”; 

 śpiewa 

samodzielnie 

piosenkę „Ja mam 

tylko jeden świat” 

 tworzy i wykonuje 

akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych; 

 tworzy 

 gra na flecie 

„Majówkową 

poleczkę”; 

 śpiewa piosenkę 

„Ja mam tylko 

jeden świat”; 

 wykonuje utwór za 

pomocą 

gestodźwięków; 

 wykonuje 

akompaniament na 

instrumentach 

 gra na flecie 

fragment 

„Majówkowej 

poleczki”; 

 wykonuje utwór za 

pomocą 

gestodźwięków; 

 śpiewa piosenkę 

„Ja mam tylko 

jeden świat”; 

 odtwarza 

akompaniament na 

 wykonuje utwór 

za pomocą 

gestodźwięków; 

 gra na flecie 

fragment 

„Majówkowej 

poleczki”; 

 śpiewa w grupie 

piosenkę „Ja 

mam tylko jeden 

świat”; 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

piosenkę „Ja mam 

tylko jeden świat”; 

 odtwarza poznane 

gestodźwięki; 



 

gestodźwięki do 

utworu i wykonuje 

go; 

 

perkusyjnych; instrumentach 

perkusyjnych; 

 

 

28/V O rodzinie w 

rytmie rock and 

rolla. Rock and 

roll. Tworzenie 

portretów 

dźwiękowych 

 zna figury 

taneczne  rock and 

rola; 

 poprawnie i 

samodzielnie 

śpiewa piosenkę 

pt. „Familijny rock 

and roll”; 

 wymienia cechy 

charakterystyczne 

muzyki lat 70 

tych; 

 zna nazwisko 

króla rock and 

rolla; 

 aktywnie słucha 

przykładów 

muzycznych; 

 zna podstawowy 

krok rock and rola; 

 poprawnie śpiewa 

piosenkę pt. 

„Familijny rock 

and roll”; 

 zna nazwisko króla 

rock and rolla; 

 aktywnie słucha 

przykładów 

muzycznych; 

 gra na flecie 

„Melodię 

rockandrollową”; 

 rozpoznaje 

melodię rock and 

rola; 

 śpiewa piosenkę 

pt. „Familijny rock 

and roll”; 

 zna nazwisko króla 

rock and rolla; 

 aktywnie słucha 

przykładów 

muzycznych; 

 gra na flecie 

fragment „Melodi 

rockandrollowej”; 

 w grupie śpiewa 

piosenkę pt. 

„Familijny rock 

and roll”; 

 zna nazwisko 

króla rock and 

rolla; 

 aktywnie słucha 

przykładów 

muzycznych; 

 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

piosenkę pt. 

„Familijny rock and 

roll”; 

 zna nazwisko króla 

rock and rolla; 

 aktywnie słucha 

przykładów 

muzycznych; 

 

29/V Przy ognisku, 

czyli o 

akompaniamencie

. Funkcja i rodzaje 

akompaniamentu 

 poprawnie i 

samodzielnie 

wykonuje 

piosenkę „Płonie 

ognisko w lesie”; 

 charakteryzuje 

 samodzielnie 

śpiewa piosenki 

„Płonie ognisko w 

lesie” i „Stokrotka”; 

 zna popularne 

piosenki 

 śpiewa piosenki 

„Płonie ognisko w 

lesie” i 

„Stokrotka”; 

 wymienia tytuły 

niektórych piosenek 

 śpiewa w grupie 

piosenki „Płonie 

ognisko w lesie” i 

„Stokrotka”; 

 wymienia tytuły 

dwóch piosenek 

 z pomocą 

nauczyciela śpiewa 

piosenkę 

„Stokrotka”; 

 wymienia tytuły 

dwóch piosenek 



 

omówione na 

lekcji rodzaje 

akompaniamentu i 

rozpoznaje je w 

słuchanych 

utworach; 

 tworzy różne 

rodzaje 

akompaniamentu i 

wykonuje je; 

 wie, z czego 

składa się 

akompaniament; 

ogniskowe; 

 zna znaczenie 

terminów: 

akompaniament, 

burdon, 

półplayback; 

 wymienia rodzaje 

akompaniamentu; 

 tworzy w grupie 

akompaniament do 

utworu „Stokrotka”; 

ogniskowych; 

 wyjaśnia znaczenie 

terminów: 

akompaniament, 

burdon, 

półplayback; 

 wymienia rodzaje 

akompaniamentu; 

 odtwarza 

samodzielnie 

akompaniament na 

instrumentach 

perkusyjnych do 

utworu„Stokrotka”; 

ogniskowych; 

 wymienia rodzaje 

akompaniamentu; 

 w grupie odtwarza 

akompaniament 

na instrumentach 

perkusyjnych do 

utworu 

„Stokrotka”; 

 

ogniskowych; 

 odtwarza prosty 

rytm na 

instrumentach 

perkusyjnych; 

30/VI Wakacje! 

Powtórzenie 

i utrwalenie 

wiadomości 

zdobytych w 

klasie piątej 

Na tej lekcji uczniowie śpiewają poznane w ciągu roku piosenki, rozwiązują quizy, rebusy i zagadki muzyczne mające 

na celu utrwalenie zdobytej wiedzy w klasie piątej.  

 

opracowała 

Ewelina Płatek 

 

 



 

 


