
OGÓLNE ZASADY NA LEKCJACH MUZYKI - KLASA 6: 

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: 

STOPIEŃ CELUJĄCY: 
Uczeń doskonale opanował treści programu klasy szóstej oraz: 

• posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał programowy, 
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia poza lekcjami, 
• gra na instrumentach, samodzielnie tworzy piosenki (układa słowa, rytm ,melodię), 
• bierze udział w chórze szkolnym, 
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań wykraczających 

poza materiał programowy (zna kompozytorów i ich twórczość, rozpoznaje ich utwory, zna i 
potrafi zaśpiewać różne gamy muzyczne i piosenki przy własnym akompaniamencie), 

• ogólnie interesuje się muzyką uzupełniając wiadomości informacjami z innych źródeł. 
• potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania różnych zadań muzycznych, 

wykorzystuje własne pomysły muzyczne w pracach twórczych i podczas słuchania utworów 
muzycznych, 

• solidnie prowadzi zeszyt i rozwiązuje zadania. 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przedmiotu, 
• śpiewa solo pieśni i piosenki poprawnie pod względem rytmicznym i melodycznym z 

odpowiednią postawą śpiewaczą opanowane na pamięć z własną interpretacją ruchową lub 
akompaniamentem perkusyjnym, 

• zna wiadomości o kompozytorach m.in.: J. S. Bach, I. J.Paderewski ,St.Moniuszko, W. 
Lutosławski, 

• zna, rozróżnia i wskazuje różnicę w instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, 



• posługuje się zapisem nutowym na pięciolinii używając znaków chromatycznych, grupuje 
wartości nut w taktach w różnym metrum, 

• zna epoki i formy muzyczne, głosy ludzkie, chóry, dyrygentów, skład i rozmieszczenie 
instrumentów w orkiestrze, czym jest rondo, zna różne pojęcia muzyczne (np. opera, 
libretto, operetka, musical, tańce dawniejsze i dzisiejsze, itp.), 

• potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania różnych zadań muzycznych, 
wykorzystuje własne pomysły muzyczne w pracach twórczych i podczas słuchania utworów 
muzycznych, 

• solidnie prowadzi zeszyt i rozwiązuje zadania. 
STOPIEŃ DOBRY: 

• opanował w stopniu dobrym pieśni, piosenki i wiadomości określone programem, 
• potrafi zastosować wiedzę do różnych zadań muzycznych (nuty na pięciolinii, wartości nut), 
• dość systematyczne przygotowuje się do lekcji, prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
• zna pojęcia muzyczne, epoki w muzyce i kompozytorów, instrumenty dęte i ogólnie grające 

w orkiestrze, 
• śpiewa piosenki na pamięć i częściowo z tekstem, 
• umie wymienić rodzaje chórów. 

STOPIEŃ DOSTATECZNY: 
• w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych), 
• potrafi zaśpiewać trzy samodzielnie wybrane piosenki z podręcznika kl. VI, 
• popełnia błędy rytmiczne i melodyczne w grze na instrumencie, 
• zna niektóre elementy muzyki i terminy muzyczne, ale nie potrafi ich zastosować, 
• z pomocą nauczyciela określa charakterystyczne cechy słuchanych utworów, 
• zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie. 

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY: 
• uczęszcza na zajęcia, 
• sporadycznie pracuje, 
• prowadzi zeszyt przedmiotowy, 
• jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste ćwiczenia, 
• potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w 

programie, 
• umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie, 
• odrabia prace domowe 

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY: 
• ma negatywny stosunek do przedmiotu, 
• posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych, 

dotyczących wiadomości i umiejętności w klasie szóstej, 
• mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń 

wynikających z programu klasy szóstej, 
• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

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%)


