
OGÓLNE ZASADY NA LEKCJACH MUZYKI - KLASA 7: 

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 L EKCJACH MUZYKI: 

Wymagania  na stopień CELUJĄCY:

Oceną tę może otrzymać uczeń, który jest zawsze aktywny, twórczy, stale poszukujący, 
przewyższający pomysłowością i wiedzą , która  wykracza poza program nauczania innych 
uczniów. Jego praca na lekcjach charakteryzuje się indywidualizmem. Cechuje go twórczy 
niepokój,  dociekliwość, inicjatywa, wiedza. Stopień ten może również otrzymać uczeń, który 
spełnia wymogi odpowiadające wymaganiom  na stopień bardzo dobry, ale aktywnie uczestniczy 
w artystycznym życiu szkoły.

Wymagania  na stopień BARDZO DOBRY:

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który jest zawsze przygotowany do lekcji. Chętnie pracuje, stara się 
uzyskać jak najlepszy efekt. Cechuje go pilność,  zaangażowanie, staranie o zdobycie wiedzy i 
własny rozwój. Posiada i potrafi wykorzystać w dowolnym momencie wiedzę z zakresu programu

nauczania.

Wymagania na stopień DOBRY:

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który z reguły jest przygotowany do lekcji .

Nie zawsze posiada wystarczającą wiedzę na wykonanie określonego zadania. Niechętnie 
poszukuje nowych rozwiązań określonego zadania.Cechuje go poprzestawanie tylko na dobrym 
efekcie starań. Od czasu do czasu wykazuje inicjatywę i pomysłowość


Wymagania na stopień DOSTATECZNY:

Stopień ten otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę nieusystematyzowaną, niechętnie objawia 
aktywność, wkłada przy tym minimum wysiłku.

Zadowala go fakt wykonania pracy a nie jej jakość. Nie dba o swój rozwój i nie dąży do 
pogłębiania i usystematyzowania wiedzy.




Wymagania  na stopień DOPUSZCZAJĄCY:

Stopień ten otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu posiadł wiedzę z programu nauczania. 
Jest nieaktywny i niesystematyczny, rzadko wykazuje ochotę do pracy.

Wymagań koniecznych nie spełnia uczeń, który nie jest zaangażowany na lekcjach (mimo wysiłku 
i starań nauczyciela). Wykazuję zupełne lekceważenie wobec swojego rozwoju i przedmiotu.

Wymagania  na stopień NIEDOSTATECZNY

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%)


