
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE 
STOPNIE SZKOLNE ZE SZTUKI ( MUZYKI ) 

 
 
 

Klasa I 
(zgodne z nową podstawą programową) 

 

Stopień niedostateczny : 
Uczeń:  
nie realizuje wymagań koniecznych – jego wiedza i umiejętności nie spełniają wymogów 
oceny pozytywnej  
 
 
Stopień dopuszczający: 
 
Uczeń: 
 

- realizuje podstawę programową przy pomocy nauczyciela (treści podstawy 
programowej zamieszczone zostały poniżej) 

 
Stopień dostateczny : 

 
W zakresie muzyki średniowiecza uczeń: 

- odróżni dzieła romańskie od gotyckich; 
- określi przedział czasowy średniowiecza 
- poda, jak nazywali się średniowieczni rycerze śpiewacy; 
- zna tematykę pieśni świeckich; 
- wie , jak zachować się podczas słuchania lub wykonania pieśni „Gaude, Mater 

Polonia” oraz zaśpiewa pieśń w grupie; 
- wie, przed jaką bitwą polscy rycerze śpiewali „Bogurodzicę” 
 
W zakresie muzyki renesansu uczeń: 
- wymieni najważniejszych artystów renesansu; 
- potrafi odróżnić śpiew jednogłosowy od wielogłosowego; 
- wymieni kraje w których najbujniej rozwijała się muzyka wielogłosowa ( Włochy, 

Niderlandy); 
- rozumie budowę kanonu; 
- wymieni ( 2 –3) władców Polski panujących w epoce renesansu; 
- wymieni instrumenty popularne w epoce ( 2-3); 
- rozpoznaje brzmienie  lutni i organów 
- zaśpiewa w grupie pieśń renesansową ; 
 
W zakresie muzyki baroku uczeń: 
 
- odróżni barok od renesansu na podstawie wysłuchanych i oglądanych dzieł; 
- odróżni organy od klawesynu; 
- kojarzy polifonię z muzyką wielogłosową; 



- wie, jaką formą jest opera ora w jakim kraju powstały pierwsze dzieła operowe; 
- zna przynajmniej jednego przedstawiciela muzyki polskiego baroku; 
- wymieni nazwy polskich tańców narodowych ( polonez, mazur); 
- wie, na czym polegają przedstawienia jasełkowe oraz śpiewa w grupie kolędy; 
- wie, kim był Antonio Vivaldi i poda tytuł jego dzieła ( Cztery pory roku); 
- zna nazwiska głównych przedstawicieli muzyki baroku oraz ich podstawowe dzieła  ( 

Haendel, Bach ) 
- zaśpiewa piosenkę „Hej sokoły w grupie”; 
 
W zakresie muzyki klasycznej uczeń: 
- wymieni cechy baroku i klasycyzmu , 
- zna niektóre nazwy form o budowie cyklicznej, 
- rozpoznaje główne tematy z dzieł największych kompozytorów klasycyzmu, 
- zna podstawowe fakty z życia kompozytorów klasycyzmu, 
- śpiewa pieśni w zespole klasowym, 
- zna tekst i melodię Ody do radości, 
- wymieni pieśni polskie powstałe w oświeceniu ( część z wymaganych). 
- zaśpiewa hymn państwowy w zespole klasowym, 
- wymieni tytuły niektórych dzieł operowych ( polskich), 
- rozpozna tańce narodowe i tańce kurpiowskie ( przynajmniej dwa), rozpozna rytm 

poloneza, 
- umieści klasycyzm na osi czasu. 
W zakresie muzyki romantycznej uczeń: 
- umieści romantyzm na osi czasu,  
- zna cechy ogólne  muzyki romantyzmu i główne jej formy, 
- zna nazwiska czołowych kompozytorów romantyzmu, 
- śpiewa pieśni romantyczne w grupie, 
- rozpoznaje główne tematy z dzieł największych kompozytorów romantyzmu, 
- wie kogo nazywamy wirtuozem, 
- wie na jakim instrumencie grał i komponował F. Chopin oraz poda 2 –3 przykłady 

jego dzieł, 
- wie , czym zajmował się O. Kolberg, 
- zna tematykę polskich i kurpiowskich pieśni ludowych, 
- śpiewa w grupie piosenki ludowe – kurpiowskie, 
odróżni muzykę artystyczną od ludowej, 
Inne umiejętności (realizuje w 50%): 

- odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, czyta z błędami zapis 
nutowy; zapisuje z błędami nuty i inne znaki muzyczne;  korzysta z programów 
komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku – częściowo, 
- częściowo wykorzystuje  Internet, 
- określa  funkcje społeczne muzyki (ludowa i profesjonalna, religijna i świecka, poważna i 
rozrywkowa, użytkowa), elementy dzieła muzycznego : rytm, melodia, harmonia, dynamika, 
agogika, artykulacja, barwa dźwięku, budowa- forma: motyw, fraza, zdanie, okres, utwory 
jedno i wieloczęściowe, rondo, suita, wariacje, fuga, koncert, sonata, symfonia, opera, 
oratorium i dramat muzyczny,  wykonanie; aparat wykonawczy: muzyka wokalna, muzyka 
instrumentalna, wokalno-instrumentalna; muzyka programowa i absolutna, muzyka 
ilustracyjna; środki techniki kompozytorskiej: monodia, polifonia i homofonia, imitacja 
kanon, pentatonika, skale modalne i kościelne, system dur-mol, dodekafonia i aleatoryzm –  
 

Stopień dobry: 



 
W zakresie muzyki średniowiecza uczeń ( to, co na stopień dostateczny +) : 
- wyjaśni nazwę chorału gregoriańskiego oraz poda jego cechy; 
- zna formy muzyczne średniowiecza 
-  wymieni cechy sztuki romańskiej i gotyckiej oraz poda przedziały czasowe, w 

których kształtowały się oba style; 
- wyjaśni znaczenie kultury rycerskiej dla rozwoju muzyki świeckiej; 
- zna tytuły najważniejszych pieśni polskich ; 
- zna treść pieśni „Gaude, Mater...” i okoliczności jej powstania.\ 
- śpiewa solo lub w grupie pieśni : „Gaude, Mater ...” , „Bogurodzica”; 
- zrealizuje na bębenku rytm „Prowansalskiej pieśni miłosnej”; 
 
W zakresie muzyki renesansu uczeń ( to, co na stopień dostateczny +): 
- potrafi odróżnić utwór pochodzący ze średniowiecza od utworu renesansowego; 
- poda ramy czasowe epoki; 
- wskaże różnice między sztuką średniowiecza a renesansu; 
- wyjaśni znaczenie słowa polifonia ; 
- poda nazwiska włoskich lutników; 
- wymieni władców Polski panujących w epoce renesansu oraz wyjaśni, dlaczego ten 

okres w historii Polski nazywamy Złotym wiekiem; 
- wymieni nazwiska najwybitniejszych poetów i muzyków oraz ich dzieła muzyczne; 
- wymieni instrumenty popularne w epoce oraz rozpozna ich brzmienia; 
- zna formy muzyczne renesansu 
- wymieni nazwy tańców renesansowych; 
- wyjaśni znaczenie określenia : tabulatura; 
- wykona w małym zespole poznane pieśni renesansowe; 
- śpiewa w kanonie z nauczycielem lub z innymi uczniami; 
 
W zakresie muzyki baroku uczeń ( to, co na stopień dostateczny+): 
 
- umiejscowi epokę w dziejach – poda ramy czasowe; 
- wymieni cechy sztuki i muzyki baroku; 
- wie, co to jest polifonia i homofonia  
- rozpoznaje dźwięki organów i klawesynu; 
- zna tytuł pierwsze opery orz wymieni elementy składowe opery 
- wie, kto sprowadził operę do Polski; 
- wie, kim był Monteverdi; 
- wymieni najwybitniejszych twórców oper  i ich dzieła; 
- bierze udział w scenkach odgrywanych przez uczniów; 
- rozpozna tematy wielkich dzieł Vivaldiego, Haendla, Bacha; 
- zna podstawową różnicę między oratorium i operą; 
- wymieni części suity i zna budowę kanonu; 
- wymieni najwybitniejsze dzieła Haendla i Bacha ( po 2 przykłady) 
- śpiewa kolędy w małym zespole ( 3-4 osoby) 
- wystuka rytm poloneza; 
W zakresie muzyki klasycznej uczeń ( to, co na stopień dostateczny +) : 
- zna nazwy form o budowie cyklicznej, 
- poda, jakie instrumenty wchodzą w skład orkiestry symfonicznej 
- wymieni tytuły polskich dzieł operowych – Nędza uszczęśliwiona, Krakowiacy i 

Górale, 



- rozpozna tańce narodowe i poda ich nazwy, 
- wykona krok podstawowy poloneza, 
- zaśpiewa w zespole klasowym pieśń „Boże coś Polskę ” z towarzyszeniem 

instrumentu 
- odróżni styl barokowy od klasycznego w plastyce, architekturze i muzyce, 
- zna podstawowe formy muzyczne ( sonata, symfonia, koncert) 
- wymieni najwybitniejsze dzieła Haydna , Mozart lub Beethovena , 
- wymieni autorów pieśni patriotycznych oraz  komp. oper ( Kamieński, Stefania), 
  W zakresie muzyki romantycznej uczeń ( to, co na stopień dostateczny +) : 
- rozumie pojęcie wolny artysta, 
- wymieni rodzaje pieśni romantycznej, 
- poda nazwiska twórców i tytuły ich utworów oparte na ludowych baśniach i legendach 
- odróżni brzmienia różnych instrumentów klawiszowych od brzmienia fortepianu ( 

pianina) 
- wymieni utwory, jakie tworzył Chopin i na jaki instrument, 
- rozpozna styl chopinowski, 
- wie, gdzie odbywa się konkurs pianistyczny – chopinowski, 
- wyjaśni różnicę między tańcami użytkowymi a stylizowanymi 
- wie ,c o to jest belcanto 
- wyjaśni, dlaczego S. Moniuszkę nazywamy ojcem polskiej opery narodowej oraz zna 

niektórych autorów librett jego oper, 
- wyjaśni, dlaczego S. Moniuszkę nazywamy „ojcem polskiej pieśni artystycznej” oraz 

wie czym były dla Polaków w czasach zaborów te pieśni, 
Inne umiejętności ( realizuje w 75%): 

- Odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, odczytuje i zapisuje 
nuty na pięciolinii oraz inne znaki notacji muzycznej; korzysta z programów 
komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku ; 

-  wykorzystuje  Internet w celu wzbogacania wiedzy muzycznej. 
-  świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje  elementy dzieła muzycznego : rytm, melodia,  
harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, budowa- forma: motyw, fraza, 
zdanie, okres, utwory jedno i wieloczęściowe, rondo, suita, wariacje, fuga, koncert, sonata, 
symfonia, opera, oratorium i dramat muzyczny,  wykonanie; aparat wykonawczy: muzyka 
wokalna, muzyka instrumentalna, wokalno-instrumentalna; muzyka programowa i absolutna, 
muzyka ilustracyjna; środki techniki kompozytorskiej: monodia, polifonia i homofonia, 
imitacja kanon, pentatonika, skale modalne i kościelne, system dur-mol, dodekafonia i 
aleatoryzm. 
 

Stopień bardzo dobry : 
 
W zakresie muzyki średniowiecza uczeń ( to, co na stopień dobry +): 
- wymieni rodzaje wielogłosowości; 
- omówi funkcje muzyki kościelnej w średniowieczu; 
- scharakteryzuje ówczesnych wykonawców; 
- śpiewa lub gra solo  pieśni poznane na lekcjach; 
- gra na flecie lub innym instrumencie fragmenty melodii poznanych na lekcjach  
W zakresie muzyki renesansu uczeń ( to, co na stopień dobry +): 
- poda nazwiska polskich i włoskich lutników; 
- wyjaśni znaczenie twórczości kompozytorów niderlandzkich i włoskich dla rozwoju 

muzyki; 



- wyjaśni, dlaczego M. Gomółka nazwany został pierwszym narodowym 
kompozytorem polskim; 

- wyjaśni znaczenie określeń : motet, madrygał; 
- zagra na flecie lub innym instrumencie fragment poznanego utworu renesansowego  

( np. tańca lub pieśni). 
 
W zakresie muzyki baroku uczeń ( to, co na stopień dobry +): 
- wyjaśni znaczenie Cameraty florenckiej dla rozwoju muzyki; 
- wyjaśni pojęcie polski styl , 
- zna budowę suity , koncertu barokowego i fugi; 
- rozumie znaczenie twórczości J.S. Bacha dla rozwoju muzyki europejskiej; 
- śpiewa kolędy solo oraz zagra na dowolny instrumencie fragment melodii „Z 

wysokich Parnasów” lub innej poznanej pieśni. 
- zaśpiewa piosenkę „Hej, sokoły” solo; 
- zna polskich twórców epoki baroku i wymieni ich największe dzieła; 
-    gran na flecie lub dzwonkach fragmenty literatury muzycznej i repertuaru 
pieśniowego. 

 
W zakresie muzyki klasycznej uczeń ( to, co na stopień dobry +)  

- odróżni styl barokowy od klasycznego w plastyce, architekturze, muzyce ( wskaże 
zasadnicze) 

- rozróżnia tematy w dziele muzycznym, 
- potrafi wymienić części utworów o budowie – formie sonatowej, 
- zna rozmieszczenie instrumentów w orkiestrze symfonicznej, 
- śpiewa w kanonie z nauczycielem lub innym uczniem, 
- zaśpiewa pieśń solo z towarzyszeniem instrumentu oraz a, cappella 
- wskaże różnice między oficjalnym tekstem hymnu państwowego a pierwowzorem 

Mazurka Dąbrowskiego 
- wie, co to jest śpiewogra, 
- wyjaśni różnicę między tańcem ludowym a narodowym, 
- wykona figury poloneza w parze. 
 

W zakresie muzyki romantycznej uczeń ( to, co na stopień dobry +): 
- wymieni wybitnych przedstawicieli romantyzmu ( muzyków, malarzy, poetów, 

pisarzy) , 
- zaśpiewa „Pieśń żeglarzy” solo, 
- wymieni nazwiska wirtuozów fortepianu, 
- wyjaśni znaczenie twórczości Chopina dla rozwoju kultury polskiej, 
- wymieni cechy polskich pieśni ludowych, 
- wyjaśni pojęcie : stylizacja muzyki ludowej , 
- zna treść „Halki” i „Strasznego dworu” , 
- rozpoznaje, z jakiej opery pochodzi wysłuchana aria, 
- śpiewa wybraną pieśń S. Moniuszki solo, 
- wymieni szkoły narodowe i poda nazwiska najważniejszych przedstawicieli 
- wymieni tytuły utworów z dawniejszych epok wyrażające treści pozamuzyczne i 

nazwiska ich autorów, 
- Inne umiejętności ( realizuje przynajmniej  w 90%): 
-  odczytuje biegle i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, korzysta 

z programów komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku; 
-  często wykorzystuje  Internet w celu wzbogacania wiedzy muzycznej; 



-  świadomie odbiera muzykę i określa:  funkcje społeczne muzyki :ludowa i 
profesjonalna, religijna i świecka, poważna i rozrywkowa, użytkowa, elementy dzieła 
muzycznego : rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, 
budowa- forma: motyw, fraza, zdanie, okres, utwory jedno i wieloczęściowe, rondo, suita, 
wariacje, fuga, koncert, sonata, symfonia, opera, oratorium i dramat muzyczny,  
wykonanie; aparat wykonawczy: muzyka wokalna, muzyka instrumentalna, wokalno-
instrumentalna; muzyka programowa i absolutna, muzyka ilustracyjna; środki techniki 
kompozytorskiej: monodia, polifonia i homofonia, imitacja kanon, pentatonika, skale 
modalne i kościelne, system dur-mol dodekafonia i aleatoryzm. 
 
 
 
Stopień celujący : 
Umiejętności i wiedza ucznia wykraczają nieco poza wymagania na stopień bardzo dobry 
( poza program nauczania ). Uczeń bierze aktywny udział w życiu artystycznym szkoły. 
Należy do szkolnego zespołu muzycznego lub prezentuje się jako solista – występuje 
w szkole i reprezentuje szkołę podczas różnych imprez i konkursów. Wykonuje prace 
dodatkowe : artykuły, kroniki lub albumy muzyczne itp. 

 
 
 
 

Klasa II 
(wymagania zgodne z nową podstawą programową) 

 

Stopień niedostateczny : 
Uczeń:  
nie realizuje wymagań koniecznych – jego wiedza i umiejętności nie spełniają wymogów 
oceny pozytywnej  
 

 
Stopień dopuszczający: 
 
Uczeń: 
- realizuje podstawę programową przy pomocy nauczyciela (treści podstawy 

programowej zamieszczone zostały poniżej) 
 
Stopień dostateczny: 
W zakresie muzyki romantycznej uczeń: 
- umieści romantyzm na osi czasu, 
- rozpoznaje tematy muzyczne głównych dzieł epoki romantyzmu, 
- śpiewa lub gra pieśni romantyczne w grupie, 
- wie, kogo nazywamy wirtuozem, 
- wie, na jakim instrumencie grał i komponował F. Chopin oraz poda 2 –3 przykłady 

jego dzieł; 
- rozpoznaje główne opery Stanisława Moniuszki 
- wie , czym zajmował się O. Kolberg i ks. W. Skierkowski, 
- śpiewa w grupie piosenki ludowe – kurpiowskie, 



- zachowuje właściwą postawę podczas śpiewania Hymnu Gimnazjum i Hymnu 
Państwowego, zna ich teksty oraz śpiewa w zespole lub solo, 

- odróżni muzykę artystyczną od ludowej, 
-  zna najważniejsze formy muzyczne i aparat wykonawczy stosowany w muzyce 

romantyzmu, odróżnia operę od operetki,  
W zakresie muzyki XX wieku uczeń: 
- wie , skąd pochodzi nazwa impresjonizm; 
- wie, co to jest nowa technika kompozytorska, 
- wie, z jakiej tradycji muzycznej wyrósł jazz i blues, 
- posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju musicalu, teatru muzycznego i kabaretu, 
- rozpoznaje tańce towarzyskie cha – cha, samba, tango, walc, 
- wie, kim był Karol Szymanowski; 
- śpiewa pieśni patriotyczne, historyczne i wojenne w grupie; 
- wymieni nazwiska polskich kompozytorów  ( K. Penderecki, W. Lutosławski); 
- wie , jaką rolę muzyka odgrywa w filmie, musicalu, kabarecie i teatrze, 
- śpiewa w grupie melodie i piosenki zaczerpnięte z muzyki filmowej; 
- śpiewa piosenkę „Uciekaj moje serce ”  i „Niepewność” w grupie; 
- rozpoznaje wybrane dzieła poezji śpiewanej (M. Grechuta, M. Bajor, E. Demarczyk, G. 

Turau) 
- wie, kiedy i gdzie powstał rock, wymieni znane zespoły rockowe; 
- zna główne cechy  w muzyki  rozrywkowej,  
- jest świadom znaczenia prawa autorskiego oraz problematyki piractwa – kradzieży dóbr 

intelektualnych i agresji w muzyce, rozumie pojęcia: „muzyka zbuntowanych”, „fan, idol, 
moda, media”, 

- posiada wiedzę na temat festiwali i konkursów muzycznych w Polsce i na świecie oraz 
zna oferty kulturalne w środowisku lokalnym i regionie, wymieni zespoły kurpiowskie 
działające w lokalnym środowisku; 

- śpiewa piosenkę rockową w grupie; 
- zna muzykę różnych kultur (np. żydowską, cygańską, bałkańską, Bliskiego i Dalekiego 

Wschodu…) ; 
- wie, co to jest muzyka kurpiowska ( swobodne wypowiedzi), 
- śpiewa wybraną przez siebie kolędę; 
- wie, że Polskę zamieszkują obywatele różnych narodowości i rozumie, czym jest 

tolerancja. 
- Wykorzystuje Internet oraz nośniki cyfrowe w celu zdobywania wiedzy, korzysta z 

urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku, wie jak powstaje muzyka elektroniczna 
(instrumenty elektroniczne i programy muzyczne, higiena słuchania muzyki)) 

- Inne umiejętności (realizuje co najmniej w 50%): 
-  odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, czyta z błędami zapis 

nutowy; zapisuje z błędami nuty i inne znaki muzyczne;  korzysta z programów 
komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku – częściowo; 

-  częściowo wykorzystuje  Internet; 
-  określa  funkcje społeczne muzyki (ludowa i profesjonalna, religijna i świecka, poważna i 

rozrywkowa, użytkowa), elementy dzieła muzycznego : rytm, melodia, harmonia, 
dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, budowa- forma: motyw, fraza, zdanie, 
okres, utwory jedno i wieloczęściowe, rondo, suita, wariacje, fuga, koncert, sonata, 
symfonia, opera, oratorium i dramat muzyczny,  wykonanie; aparat wykonawczy: muzyka 
wokalna, muzyka instrumentalna, wokalno-instrumentalna; muzyka programowa i 
absolutna, muzyka ilustracyjna; środki techniki kompozytorskiej: monodia, polifonia i 



homofonia, imitacja kanon, pentatonika, skale modalne i kościelne, system dur-mol, 
dodekafonia i aleatoryzm. 

 
Stopień dobry : 
  W zakresie muzyki romantycznej uczeń ( to, co na stopień dostateczny +) : 
-     wie, jaka jest różnica pomiędzy muzyką programową a absolutną  
- rozpozna brzmienia różnych instrumentów, 
- rozpozna styl chopinowski, 
- wie, gdzie odbywa się konkurs pianistyczny – chopinowski, 
- wyjaśni pojęcia:  etnografia, szkoła narodowa 
- wie ,c o to jest belcanto 
- poda tytuły najwybitniejszych oper G. Verdiego i Rossiniego 
- wyjaśni, dlaczego S. Moniuszkę nazywamy ojcem polskiej opery narodowej oraz zna 

niektórych autorów librett jego oper, 
- wyjaśni, dlaczego S. Moniuszkę nazywamy „ojcem polskiej pieśni artystycznej” oraz 

wie czym były dla Polaków w czasach zaborów te pieśni, 
- wie do jakiej szkoły narodowej należeli kompozytorzy „Potężnej gromadki” 
- wyjaśni, czym jest balet i czym charakteryzuje się poemat symfoniczny, 
- wyjaśni różnicę między operą, operetką, dramatem muzycznym, 
- poda nazwisko króla walca i jego najbardziej znane utwory 

W zakresie muzyki XX wieku uczeń ( to, co na stopień dostateczny +) : 
- wymieni nazwiska twórców impresjonizmu; 
- poda nazwiska impresjonistów i tytuły kilku ich dzieł; 
- zna pojęcia aleatoryzm i dodekafonia; 
- zna nazwiska wybitnych twórców ( w nowych technikach) i tytuły ich dzieł; 
- zna nazwy stylów jazzu; 
- wymieni podstawowe instrumenty wykorzystywane w jazzie; 
- śpiewa melodię „Gdy wszyscy święci idą do nieba”; 
- zna nazwiska najwybitniejszych polskich artystów jazzowych ; 
- zna podstawowe fakty z życia i twórczości G. Gershwina oraz wymieni tytuły 

najważniejszych dzieł; 
- potrafi powiązać poznane pieśni wojenne i historyczne z wydarzeniami historycznymi; 
- wyjaśni znaczenie pieśni dla kształtowania poczucia polskości; 
- zna podstawowe fakty z życia i twórczości polskich kompozytorów współczesnych; 
- poda tytuły niektórych utworów W. Lutosławskiego i K. Pendereckiego; 
- wymieni nazwiska wybitnych polskich kompozytorów XX wieku; 
- wyjaśni, czym suita baletowa różni się od suty barokowej; 
- poda przykład baletu klasycznego i współczesnego; 
- wymieni nazwiska najwybitniejszych polskich twórców muzyki filmowej; 
- poda przykłady filmów, z których muzyka stała się np. przebojem; 
- śpiewa piosenkę „Pożegnanie Liverpolu” w grupie; 
- wymieni główne nurty w piosence polskiej; 
- wyjaśni termin poezja śpiewana  ; 
- poda skład rytmicznej sekcji rockowej; 
- poda tytuł piosenki uważanej za pierwszą piosenkę rockową ( Satysfaction); 
- wymieni nazwiska artystów i nazwy zespołów rockowych; 
- poda najbardziej znane przykłady muzycznego folkloru miejskiego; 
- rozpoznaje charakterystyczne maniery śpiewu kurpiowskiego oraz charakterystyczne 

rytmy tańców kurpiowskich ; zaśpiewa w zespole lub samodzielnie poznane na zajęciach 
pieśni kurpiowskie 



- wykona podstawowy krok tańca kurpiowskiego „Konik” ; 
- wymieni niektóre imprezy plenerowe i konkursy odbywające się regionie kurpiowskim ; 
- potrafi kulturalnie zachować się podczas akademii lub koncertu; 
- wyjaśni termin kultura masowa;   
- wymieni niektóre programy telewizyjne poświecone muzyce;    
- często korzysta z  Internetu oraz nośników cyfrowych w celu zdobywania wiedzy, 

korzysta z urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku oraz prostych programów 
muzycznych. 
Inne umiejętności ( realizuje w 75%): 

- Odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, odczytuje i zapisuje 
nuty na pięciolinii oraz inne znaki notacji muzycznej; korzysta z programów 
komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku ; 

-  wykorzystuje  Internet w celu wzbogacania wiedzy muzycznej; 
-  świadomie odbiera muzykę – rozpoznaje  elementy dzieła muzycznego : rytm, melodia,  
harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, budowa- forma: motyw, fraza, 
zdanie, okres, utwory jedno i wieloczęściowe, rondo, suita, wariacje, fuga, koncert, sonata, 
symfonia, opera, oratorium i dramat muzyczny,  wykonanie; aparat wykonawczy: muzyka 
wokalna, muzyka instrumentalna, wokalno-instrumentalna; muzyka programowa i absolutna, 
muzyka ilustracyjna; środki techniki kompozytorskiej: monodia, polifonia i homofonia, 
imitacja kanon, pentatonika, skale modalne i kościelne, system dur-mol, dodekafonia i 
aleatoryzm. 
 
 
Stopień bardzo dobry  
 
W zakresie muzyki romantycznej uczeń ( to, co na stopień dobry +): 

- wymieni wybitnych przedstawicieli romantyzmu ( muzyków, malarzy, poetów, 
pisarzy) , 

- zaśpiewa „Pieśń żeglarzy” solo, 
- wymieni nazwiska wirtuozów fortepianu, 
- wyjaśni znaczenie twórczości Chopina dla rozwoju kultury polskiej, 
- wymieni cechy polskich pieśni ludowych, 
- wyjaśni pojęcie : stylizacja muzyki ludowej , 
- wymieni tytuły dramatów muzycznych R. Wagnera, 
- zna treść „Halki” i „Strasznego dworu” , 
- rozpoznaje, z jakiej opery pochodzi wysłuchana aria, 
- śpiewa wybraną pieśń S. Moniuszki solo, 
- wymieni szkoły narodowe i poda nazwiska najważniejszych przedstawicieli 
- zna historię i treść poznanych na lekcji baletów, 
- wymieni tytuły utworów z dawniejszych epok wyrażające treści pozamuzyczne i 

nazwiska ich autorów, 
- wymieni tytuły najbardziej znanych operetek i nazwiska ich autorów, 
- poda tytuł pierwszej operetki i nazwisko jej autora.  

W zakresie muzyki XX wieku uczeń ( to, co na stopień dobry +) : 
- wie, który z kompozytorów zapoczątkował odejście od sytemu tonalnego; 
- zna zasady tworzenia dzieł aleatorycznych i dodekafonicznych; 
- zna historię jazzu oraz wymieni najwybitniejszych muzyków jazzowych; 
- wymieni festiwale jazzowe odbywające się w Polsce; 
- zna libretto opery  Porgy and Bess  G. Gershwina ; 
- wyjaśni znaczenie twórczości K. Szymanowskiego dla rozwoju kultury polskiej’ 



- zna historię powstania poznanych na lekcji pieśni patriotycznych i wojennych; 
- śpiewa wybraną pieśń solo; 
- poda tytuły utworów W. Lutosławskiego i K. Pendereckiego oraz rozpozna dzieła 

prezentowane na lekcji; 
- poda nazwiska kompozytorów XX wieku i ich przykładowe dzieła oraz rozpozna dzieła 

prezentowane na lekcji; 
- wymieni tytuły najwybitniejszych dzieł baletowych i nazwiska kompozytorów; 
- wyjaśni rolę choreografa w przygotowaniu baletu; 
- gra na instrumencie melodię Amazing Grace lub śpiewa piosenkę Hej, sokoły solo; 
- przedstawi drogę rozwoju piosenki oraz zmiany w piosence polskiej od Śpiewników 

domowych po rocka; 
- wymieni nazwiska poetów, który wiersze najczęściej są śpiewane; 
- zna historię i odmiany rocka oraz wymieni cechy charakterystyczne muzyki rockowej; 
- wymieni kierunki i style w polskiej muzyce rockowej oraz wymieni tytuły najbardziej 

znanych utworów Czesława Niemena; 
- śpiewa pastorałki i kolędy, których uczył się na zajęciach; 
- rozpozna cechy charakterystyczne muzyki wokalnej i instrumentalnej regionu 

kurpiowskiego; 
- wymieni muzyczne konkursy i festiwale odbywające się w Polsce; 
- odróżni muzykę poszczególnych mniejszości; 
- poda tytuły czasopism poświęconych muzyce oraz wymieni audycje radiowe poświęcone 

muzyce. 
- biegle korzysta z  Internetu oraz nośników cyfrowych w celu zdobywania wiedzy, 

korzysta z urządzeń do zapisu i odtwarzania dźwięku oraz prostych programów 
muzycznych. 

 
Inne umiejętności ( realizuje przynajmniej  w 90%): 

-  odczytuje biegle i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, korzysta 
z programów komputerowych służących do nagrywania i przetwarzania dźwięku; 

-  często wykorzystuje  Internet w celu wzbogacania wiedzy muzycznej; 
-  świadomie odbiera muzykę i określa:  funkcje społeczne muzyki :ludowa i 

profesjonalna, religijna i świecka, poważna i rozrywkowa, użytkowa, elementy dzieła 
muzycznego : rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, 
budowa- forma: motyw, fraza, zdanie, okres, utwory jedno i wieloczęściowe, rondo, suita, 
wariacje, fuga, koncert, sonata, symfonia, opera, oratorium i dramat muzyczny,  
wykonanie; aparat wykonawczy: muzyka wokalna, muzyka instrumentalna, wokalno-
instrumentalna; muzyka programowa i absolutna, muzyka ilustracyjna; środki techniki 
kompozytorskiej: monodia, polifonia i homofonia, imitacja kanon, pentatonika, skale 
modalne i kościelne, system dur-mol dodekafonia i aleatoryzm. 

 
Stopień celujący : 
Umiejętności i wiedza ucznia wykraczają nieco poza wymagania na stopień bardzo dobry 
( poza program nauczania ). Uczeń bierze aktywny udział w życiu artystycznym szkoły. 
Należy do szkolnego zespołu muzycznego lub prezentuje się jako solista – występuje 
w szkole i reprezentuje szkołę podczas różnych imprez i konkursów. Wykonuje prace 
dodatkowe : artykuły, kroniki lub albumy muzyczne itp. 
 

 
 
 
Opracował: Józef Zawalich 


