
OGÓLNE ZASADY NA LEKCJACH MUZYKI - KLASA 5: 

1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik, 	zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt nutowy, flet.

3. Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.

4. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiedzy 	

oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym oraz nutowym nie dłużej niż do tygodnia od 	 	
powrotu do szkoły i zgłosić ten fakt nauczycielowi.


5. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie usprawiedliwia jego 	
nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem jest udział w kartkówkach i odpowiedziach ustnych 	 	
(śpiew, gra na instrumencie), które były zapowiedziane w trakcie jego obecności w szkole i 	 obejmują 
jednostki tematyczne, na których uczeń był obecny.


6. Uczniowie nieobecni na kartkówce mają prawo napisania jej na następnych zajęciach, a w 	 	
przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, w terminie uzgodnionym przez 		 	
nauczyciela.


7. Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po ich dłuższej (trwającej co najmniej dwa 	 tygodnie) 
usprawiedliwionej nieobecności w szkole.


8. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć raz w semestrze. Nieprzygotowanie 	 	
winno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianej 	 	
wcześniej kartkówki lub zadania. Każde kolejne nieprzygotowanie w rezultacie oznacza 	 	
ocenę niedostateczną. Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego 	 	
udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną.


9. Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny, z zastrzeżeniem że poinformuje o tym nauczyciela i 	umówi się 
z nim na poprawę w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni.


10. Nauczyciel ma prawo dokonać pisemnego sprawdzenia wiadomości w formie kartkówki, 	 	
obejmującego materiał trzech lekcji, informując wcześniej uczniów o terminie i zakresie 	 	
materiału objętego kartkówką z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, 	 	
gdy kartkówka obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji nauczyciel nie ma obowiązku 		 	
informowania uczniów o zaplanowanej kartkówce.


11. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. W uzasadnionych 	 	
przypadkach (długotrwała usprawiedliwiona nieobecność ucznia) nauczyciel może 	 	 	
odstąpić od tego wymogu.


KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH MUZYKI: 

Ocena celująca 
• potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

• wykazuje szczególne zainteresowanie wykazuje szczegółowe zainteresowanie muzyką

• orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie ( konkursy, festiwale, premiery)

• gromadzi dodatkowe wiadomości związane z muzyką

• wykorzystuje zdobyta wiedzę w szkolnym chórze

• aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

Ocena bardzo dobra 
• dyskutuje na temat różnorodności gatunków muzyki

• odtwarza kształt linii melodycznej na podstawie zapisu nutowego

• analizuje utwory pod względem dynamiki, tempa i artykulacji

• dostrzega bogactwo możliwości twórczych związanych ze zmianami kierunku melodii

• potrafi zastosować w działalności muzycznej poznane wartości rytmiczne

• stosuje w praktyce znaki chromatyczne

• potrafi budować akordy i gamy

• uzasadnia potrzebę znajomości kultury ludowej własnego kraju

• potrafi ocenić zasługi etnografów dla kultury narodowej

• dyskutuje na temat konsekwencji różnorodności kulturowej świata

• potrafi odtworzyć rytmy polskich tańców narodowych

• chętnie bierze udział w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie szkoły i w ramach środowiska 
lokalnego

• uczestniczy w koncertach i przedstawieniach muzycznych

• potrafi stworzyć własny akompaniament do wybranej piosenki

Ocena dobra 



• Potrafi scharakteryzować różne gatunki muzyki

• Wykorzystuje w praktyce przyrządy ułatwiające muzykowanie

• Posługuje się podstawowymi znakami stosowanymi w notacji muzycznej

• Rozróżnia podstawowe wartości rytmiczne

• Potrafi zapisać symbole graficzne poznanych wartości rytmicznych

• Wyjaśnia pojęcie: muzyka ilustracyjna i programowa

• Opisuje wybrane instrumenty dęte i strunowe

• Potrafi scharakteryzować i opisać zespoły wokalne

• Podaje różne rodzaje głosów ludzkich

• Wykorzystuje oznaczenia tempa, dynamiki i artykulacji działaniach muzycznych

• Wyjaśnia pojęcia: interwał, cały ton, półton, akord

• Charakteryzuje różne formy muzyczne ( pieśń, balet, rondo, wariację, operę)

• Opisuje wybrane instrumenty strunowe i dęte

• Wyjaśnia zasady prawidłowej emisji głosu

• Chętnie śpiewa i gra na instrumentach, wykorzystując zdobyta wiedzę muzyczną

• Wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych

Ocena dostateczna

• Wyjaśnia zastosowanie kamertonu. metronomu i mikrofonu

• Wymienia wartości rytmiczne

• Prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii

• Potrafi wytłumaczyć role poszczególnych elementów utworu muzycznego ( rytmu, metrum i melodii)

• Dostrzega związek miedzy kierunkami melodii a położeniem na pięciolinii

• Podaje podstawowe schematy taktowania

• Wyjaśnia znaczenie dynamiki i tempa w utworze muzycznym

• Wymienia podstawowe oznaczenia tempa i artykulacji oraz znaki dynamiczne

• Wyjaśnia pojęcie: muzyka jednogłosowa i wielogłosowa

• Podaje różnice między twórczością ludowa i stylizacją

• Wymienia wybrane formy muzyczne- pieśń, balet, opera

• Potrafi wymienić elementy folkloru oraz polskie regiony folklorystyczne

• Wyjaśnia znaczenie niektórych tradycji i symboli związanych ze Świętami Bożego narodzenia i Wielkanocy

• Odtwarza słowa i melodie poznanych na lekcjach piosenek

• Potrafi zagrać proste melodie na instrumentach ( flecie, dzwonkach chromatycznych)

Ocena dopuszczająca:

Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń:

• Wskazuje miejsca związane z kulturą muzyczną

• Rozróżnia przyrządy pomocne w pracy muzyka ( kamerton, metronom, mikrofon)

• 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

• Wymienia instrumenty strunowe i dęte

• Podejmuje próby gry prostych melodii na instrumentach ( flecie, dzwonkach chromatycznych lub innych)

Ocena niedostateczna:

• Nie posiada żadnej wiedzy z przedmiotu

  

PODPIS UCZNIA:	 	 	 	 	 	 	 	 PODPIS RODZICA:


______________________________	 	 	 	          ______________________________

PRZELICZENIE PROCENTOWE PUNKTACJI NA:

SPRAWDZIANIE: 

CELUJĄCY (97%-100%) 
BARDZO DOBRY (86%-96%) 

DOBRY (70%-85%) 
DOSTATECZNY (50%-69%) 

DOPUSZCZAJĄCY (40%-49%) 
NIEDOSTATECZNY (0%-39%)

KARTKÓWKA:


BARDZO DOBRY (90%-100%)

DOBRY (76%-89%) 

DOSTATECZNY (56%-75%) 
DOPUSZCZAJĄCY (41%-55%) 
NIEDOSTATECZNY (0%-40%)


