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I. Ogólne za∏o˝enia programu
TreÊci nauczania zawarte w programie sà zgodne z wymogami podstawy programowej kszta∏cenia ogólnego, opisanymi w rozporzàdzeniu MEN z 23 grudnia 2008 r. (Dz.U.
z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Program ten jest przeznaczony dla nauczycieli przedmiotu muzyka w gimnazjum,
czyli na III etapie kszta∏cenia. Dotyczy on podr´cznika Muzyka Ma∏gorzaty Rykowskiej
i Zbigniewa Sza∏ko opublikowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Poniewa˝ na tym etapie kszta∏cenia koƒczy si´ nauczanie muzyki jako przedmiotu szkolnego, dlatego program ten ma na celu wyposa˝enie uczniów w wiedz´ i umiej´tnoÊci muzyczne, z których b´dà mogli samodzielnie korzystaç w ciàgu ca∏ego ˝ycia,
a tak˝e przygotowanie m∏odego cz∏owieka do Êwiadomego wykonywania, odbierania,
oceniania i wartoÊciowania muzyki oraz jej wykonawców, uzasadniania swoich poglàdów, aktywnego uczestnictwa w ˝yciu kulturalnym, a tak˝e swobodnego wypowiadania si´ o muzyce i kompozytorach tworzàcych w poszczególnych epokach.
Bardzo wa˝ne jest, aby w tym okresie kszta∏towania si´ osobowoÊci uczniów edukacja muzyczna nie tylko rozwija∏a ich muzyczne zdolnoÊci, umiej´tnoÊci i estetycznà
wra˝liwoÊç na pi´kno muzyki, ale równie˝ sprzyja∏a rozbudzaniu ÊwiadomoÊci walorów
kultury muzycznej w∏asnego regionu, dorobku polskiej kultury muzycznej w tradycji
i wspó∏czesnoÊci oraz wartoÊci wielkich dzie∏ Êwiatowej kultury muzycznej stanowiàcych kanon arcydzie∏.
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II. Cele edukacyjne
1. Cele ogólne:
•
•
•
•
•

rozbudzanie zainteresowaƒ i zami∏owaƒ muzycznych,
zdobycie przez uczniów podstawowej wiedzy muzycznej,
rozwijanie wra˝liwoÊci i zdolnoÊci muzycznych,
przygotowanie do Êwiadomego s∏uchania i oceniania muzyki,
wdro˝enie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2. Cele szczegó∏owe
a) kszta∏cenia:
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ podstawowymi sposobami zapisu muzyki;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci korzystania z komputerowych programów muzycznych;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci okreÊlania i rozró˝niania podstawowych gatunków muzyki
wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozró˝niania aparatów wykonawczych: g∏osów, instrumentów, zespo∏ów;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozpoznawania cech utworu muzycznego, jego faktury
i formy;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozró˝niania podstawowych rodzajów muzyki jazzowej, rozrywkowej i etnicznej;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozró˝niania i nazywania epok w historii muzyki, podawania
ich cech, wymieniania najwybitniejszych kompozytorów;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozpoznawania stylu muzycznego i kojarzenie go z danà
epokà (podczas s∏uchania utworu);
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozpoznawania polskich taƒców narodowych;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci rozpoznawania wybranych taƒców innych narodów;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci wykorzystywania ró˝nych êróde∏ informacji o muzyce;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci dyskutowania, argumentowania, wyra˝ania w∏asnych poglàdów na muzyk´;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci wartoÊciowania oferty kulturalnej i Êwiadomego z niej korzystania;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci Êpiewania i gry na instrumentach w zespole;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci samodzielnego tworzenia muzyki;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci Êpiewania hymnu paƒstwowego i wybranych pieÊni patriotycznych (z pami´ci).

PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM • MUZYKA

b) wychowania
• rozwijanie wra˝liwoÊci estetycznej;
• samodzielne wypowiadanie si´ na tematy muzyczne;
• samodzielne zdobywanie informacji z ró˝nych êróde∏;
• wykorzystywanie programów komputerowych do tworzenia prostych melodii;
• ocenianie i wartoÊciowanie muzyki oraz jej wykonania;
• uzasadnianie swoich poglàdów;
• aktywne uczestniczenie w ˝yciu kulturalnym;
• dostrzeganie wartoÊci muzyki ludowej, zw∏aszcza ze swojego regionu;
• kszta∏towanie poczucia to˝samoÊci narodowej;
• kszta∏towanie postaw zdyscyplinowania i odpowiedzialnoÊci podczas Êpiewu i gry
w zespole;
• patriotyczna postawa wobec kultury polskiej;
• szacunek dla kultur innych narodów;
• udzia∏ w konkursach muzycznych;
• dba∏oÊç o higien´ g∏osu i s∏uchu;
• kszta∏cenie umiej´tnoÊci samooceny.
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III. TreÊci nauczania i przewidywane
osiàgni´cia ucznia
Muzyka staro˝ytna
TreÊci: muzyka staro˝ytnego Egiptu, Grecji i Rzymu
Utwór do s∏uchania:
PieÊƒ Seikilosa

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• omawia funkcj´, jakà muzyka pe∏ni∏a w staro˝ytnoÊci;
• zna staro˝ytne instrumenty muzyczne;
• wymienia najwa˝niejsze formy muzyki greckiej;
• do podanego tekstu improwizuje rytm na wybranym instrumencie perkusyjnym;
• wymienia zas∏ugi Greków dla rozwoju muzyki;
• rozpoznaje aparat wykonawczy (g∏os, instrumenty), s∏uchajàc utworu.

Muzyka Êredniowiecza
TreÊci: chora∏ gregoriaƒski, w´drowni Êpiewacy, zabytki muzyki polskiej: Bogurodzica,
Gaude, mater Polonia
Kompozytorzy:
Wincenty z Kielczy, Miko∏aj z Radomia
Utwór do s∏uchania:
chora∏ gregoriaƒski – Salve Regina, Bogurodzica

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• analizuje wp∏yw chrzeÊcijaƒstwa na muzyk´;
• omawia rol´ chora∏u gregoriaƒskiego;
• analizuje rodzaje muzyki Êredniowiecznej;
• omawia najstarsze zabytki muzyki polskiej;
• opisuje rol´ pieÊni Bogurodzica i Gaude, mater Polonia w Êredniowiecznej Polsce;
• s∏ucha muzyki w sposób Êwiadomy – rozpoznaje nastrój i charakter utworu;
• samodzielnie korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji: encyklopedii, s∏owników, czasopism, Internetu, multimediów.
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Muzyka renesansu
TreÊci: wielog∏osowoÊç, formy muzyki renesansowej, muzyka instrumentalna, instrumenty, „z∏oty wiek” muzyki polskiej
Kompozytorzy:
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso, Miko∏aj Gomó∏ka, Wac∏aw z Szamotu∏, Sebastian z Felsztyna
Utwór do s∏uchania:
Giovanni Pierluigi da Palestrina – motet Stabat Mater

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• omawia cechy muzyki renesansowej;
• wymienia podstawowe formy muzyki Êwieckiej i koÊcielnej;
• zna kompozytorów, w tym tak˝e polskich;
• charakteryzuje „z∏oty wiek” muzyki polskiej;
• gra na wybranym instrumencie melodycznym utwór charakteryzujàcy styl epoki;
• tworzy akompaniament perkusyjny do utworu;
• Êwiadomie s∏ucha muzyki – rozpoznaje aparat wykonawczy, charakter utworu.

Muzyka epoki baroku
TreÊci: opera, balet, formy wokalno-instrumentalne, muzyka instrumentalna, polska
muzyka barokowa, polskie taƒce narodowe: krakowiak – podstawowy krok, polonez,
mazur, kujawiak, oberek
Kompozytorzy:
Jan Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi, Adam Jarz´bski
Utwory do s∏uchania:
Claudio Monteverdi – uwertura do opery Orfeusz;
Georg Friedrich Haendel – Alleluja z oratorium Mesjasz;
Jan Sebastian Bach – Suita h-moll, Fuga g-moll, Toccata I fuga d-moll;
Antonio Vivaldi – cztery pory roku – Koncert E-dur Wiosna;
Adam Jarz´bski – Tamburetta;
Karol Szymanowski – Mazurek C-dur, op. 50 nr 1;
Zygmunt Noskowski – Krakowiak;
Henryk Wieniawski – Kujawiak.

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• omawia cechy muzyki baroku;
• charakteryzuje gatunki i formy muzyczne;
• gra na instrumencie melodycznym utwór charakteryzujàcy styl epoki;
• s∏ucha muzyki w sposób Êwiadomy – rozpoznaje aparat wykonawczy, charakter
utworu, zmiany dynamiczne, cz´Êci suity, wejÊcia tematu w fudze;
• tworzy ilustracj´ plastycznà do s∏uchanego utworu;
• wymienia kompozytorów tworzàcych w baroku;
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• samodzielnie korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji: encyklopedii, s∏owników, czasopism,
Internetu, multimediów przy wyszukiwaniu informacji o kompozytorach baroku;
• ocenia s∏uchany utwór oraz jego wykonanie, uzasadnia swoje poglàdy;
• charakteryzuje polskie taƒce narodowe;
• wykonuje podstawowe kroki i figury wybranego taƒca;
• rozpoznaje w s∏uchanych utworach rytmy polskich taƒców narodowych;
• definiuje taƒce stylizowane;
• tworzy akompaniament perkusyjny do wybranego taƒca;
• potrafi zagraç na instrumentach perkusyjnych lub wyklaskaç rytm synkopowany.

Klasycyzm w muzyce
TreÊci: formy muzyki klasycznej, polska muzyka okresu oÊwiecenia, Wojciech Bogus∏awski – ojcem teatru polskiego, polskie hymny i pieÊni patriotyczne
Kompozytorzy:
Józef Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Micha∏ Kleofas
Ogiƒski
Utwory do s∏uchania:
Ludwig van Beethoven – VII Symfonia A -dur, cz. II, Sonata f-moll op. 2 nr 1 cz. I (fragment), Sonata cis-moll op. 27 nr 2 Ksi´˝ycowa
Maciej Kamieƒski – N´dza uszcz´Êliwiona (fragment I aktu)
Micha∏ Kleofas Ogiƒski – Polonez a-moll Po˝egnanie Ojczyzny

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• omawia najwa˝niejsze cechy muzyki klasycyzmu;
• definiuje formy muzyki klasycznej;
• wymienia cz´Êci cyklu sonatowego;
• s∏ucha muzyki w sposób Êwiadomy – rozpoznaje aparat wykonawczy, charakter
utworu, artykulacj´, akompaniament akordowy;
• ocenia s∏uchany utwór oraz jego wykonanie, uzasadnia swoje poglàdy;
• tworzy akompaniament akordowy do podanej melodii;
• gra na instrumencie melodycznym wybrany fragment utworu charakteryzujàcy styl
epoki;
• wymienia klasyków wiedeƒskich;
• samodzielnie korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji: encyklopedii, s∏owników, czasopism, Internetu, multimediów przy wyszukiwaniu dodatkowych informacji;
• omawia muzyk´ czasów stanis∏awowskich w Polsce;
• analizuje wp∏yw wydarzeƒ historycznych na rozwój muzyki i kultury w Polsce;
• zna instytucje kultury muzycznej dzia∏ajàce w okolicy jego zamieszkania.

Romantyzm w muzyce
TreÊci: romantyczna pieÊƒ solowa, muzyka programowa, poemat symfoniczny, miniatura fortepianowa, opera i operetka romantyczna, balet, szko∏y narodowe, polski romantyzm, narodziny etnografii – Oskar Kolberg
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Kompozytorzy:
Franciszek Schubert, Robert Schumann, Piotr Czajkowski, Fryderyk Chopin, Stanis∏aw
Moniuszko, Henryk Wieniawski
Utwory do s∏uchania:
Franciszek Schubert – Ave Maria
Fryderyk Chopin – Etiuda c-moll Rewolucyjna
Robert Schumann – Sceny dzieci´ce O dalekiej krainie
Bedrich Smetana – poemat symfoniczny Moja Ojczyzna
Modest Musorgski – Noc na Bald Mountain
Giuseppe Verdi – Chór niewolników z opery Nabucco
Ryszard Wagner – Cwa∏ Walkirii
Piotr Czajkowski – uwertura do Jeziora ∏ab´dziego
Johann Strauss – Wiedeƒskie s∏odycze (fragment)

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• analizuje zwiàzki muzyki z innymi dziedzinami sztuki;
• uzasadnia stwierdzenie „muzyka jest sztukà zdolnà do wyra˝ania uczuç”;
• definiuje romantycznà pieÊƒ solowà;
• s∏ucha muzyki w sposób Êwiadomy – rozpoznaje charakter pieÊni, aparat wykonawczy, omawia rol´ solisty w utworze;
• wyra˝a w∏asne opinie na temat s∏uchanych utworów;
• gra na instrumencie melodycznym wybrany fragment utworu charakteryzujàcy styl
epoki;
• analizuje rol´ wàtku narodowego w muzyce romantycznej;
• omawia twórczoÊç polskich kompozytorów: Chopina, Moniuszki i Wieniawskiego;
• korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji przy sporzàdzeniu notatki;
• tworzy krótkie opowiadanie o dowolnej treÊci, nadaje mu tytu∏, a nast´pnie dobiera odpowiedni fragment muzyki (przy wykorzystaniu muzycznych programów komputerowych);
• tworzy akompaniament perkusyjny do walca;
• wymienia ró˝nice pomi´dzy operà a operetkà;
• omawia treÊç wybranego baletu Piotra Czajkowskiego;
• opisuje zwyczaje i obrz´dy ludowe najbli˝szego regionu.

Muzyka wspó∏czesna
TreÊci: impresjonizm i ekspresjonizm w muzyce, muzyka M∏odej Polski, muzyka XX wieku, muzyka konkretna, elektroniczna, filmowa, komputerowa, rozrywkowa, jazz, polska muzyka ludowa, folklor, muzyka ludowa innych narodów, muzyka folkowa
Kompozytorzy:
Claude Debussy, Maurice Ravel, Mieczys∏aw Kar∏owicz, Karol Szymanowski, Witold Lutos∏awski, Krzysztof Penderecki
Utwory do s∏uchania:
Maurice Ravel – Bolero
Karol Szymanowski – èród∏o Aretuzy
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Arnold Schonberg – hymn liturgiczny A Survivor from Warsaw (fragment)
Bela Bartok – Taƒce rumuƒskie
Witold Lutos∏awski – Nie oczekuj´ dziÊ nikogo
Henryk Miko∏aj Górecki – Amen
Czes∏aw Niemen – Nim przyjdzie wiosna
George Gershwin – Summertime
John Williams – temat przewodni z filmu Gwiezdne wojny
Jack Feldman, Marty Panzer, Tom Snow – melodia z filmu Król Lew 2
The Rolling Stones – Satisfaction
Perfect – Autobiografia
Apolonia Nowak – pieÊƒ kurpiowska Oj da da na
Mazowsze – Cyt, cyt
Alfredo D’Angelis – La Cumparsita
Skaldowie – Z kopyta kulig rwie
Maryla Rodowicz – Hej, ˝egluj˝e, ˝eglarzu

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• omawia, na czym polega nowatorstwo muzyki impresjonistów;
• tworzy „plamy dêwi´kowe” i zapisuje dêwi´ki;
• tworzy ilustracj´ plastycznà do wys∏uchanego utworu;
• tworzy ilustracj´ muzycznà do wiersza;
• s∏ucha muzyki w sposób Êwiadomy – rozpoznaje aparat wykonawczy oraz wie, jakà
funkcj´ pe∏ni deklamacja tekstu solisty na tle muzyki;
• wyra˝a w∏asne opinie na temat wartoÊci artystycznych wys∏uchanych utworów i wykonawców;
• korzysta z programów komputerowych do tworzenia prezentacji dotyczàcych kompozytorów M∏odej Polski;
• omawia zmiany, jakie nastàpi∏y w muzyce w I po∏owie XX wieku;
• wymienia kompozytorów muzyki wspó∏czesnej;
• zapisuje nuty utworu za pomocà znanego programu komputerowego;
• omawia rol´ muzyki w dziele filmowym i scenicznym;
• opisuje podstawowe style muzyki jazzowej;
• omawia nowe gatunki muzyki rozrywkowej;
• uczestniczy w szkolnych koncertach muzycznych oraz koncertach w filharmonii;
• charakteryzuje ró˝norodnoÊç polskiej muzyki ludowej;
• opisuje strój oraz taƒce ludowe swojego regionu;
• taƒczy wybrany taniec ludowy;
• definiuje poj´cia folklor i muzyka folkowa;
• charakteryzuje wybrane taƒce innych narodów;
• docenia muzyk´ ludowà;
• ocenia muzyk´ i jej wykonanie oraz uzasadnia swoje poglàdy,
• korzysta z ró˝nych êróde∏ informacji;
• wykorzystuje programy komputerowe do nagrywania i przetwarzania dêwi´ku.
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Zasady muzyki
TreÊci: wartoÊci nut i pauz, grupowanie wartoÊci rytmicznych w taktach, nazwy solmizacyjne i literowe dêwi´ków, podzia∏ materia∏u dêwi´kowego na oktawy, skala, gama,
tonacje krzy˝ykowe i bemolowe, interwa∏y, akordy (trójdêwi´k, triada harmoniczna),
znaki artykulacyjne, dynamika i agogika, skróty pisowni muzycznej, taktowanie, przedtakt, grupy instrumentów muzycznych, elementy dzie∏a muzycznego

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• rozpoznaje nazwy literowe i solmizacyjne nut na pi´ciolinii w obr´bie oktawy od c1–c2;
• tworzy rytmy, wystukuje, klaszcze, taktuje;
• zna i rozró˝nia brzmienie instrumentów muzycznych, g∏osów i zespo∏ów;
• zna podstawowe oznaczenia dynamiki, agogiki, artykulacji oraz skrótów pisowni muzycznej.

Âpiew
TreÊci: hymny, pieÊni historyczne, patriotyczne, piosenki m∏odzie˝owe, turystyczne,
melodie ludowe, popularne melodie i tematy z literatury muzycznej, nauka ze s∏uchu
i z nut, higiena g∏osu i s∏uchu

Osiàgni´cia ucznia
Uczeƒ:
• zna hymn oraz wybrane pieÊni patriotyczne i historyczne;
• Êpiewa piosenki m∏odzie˝owe, turystyczne, popularne melodie;
• stosuje podstawowe zasady emisji i higieny g∏osu;
• Êpiewa nazwami solmizacyjnymi wed∏ug zapisu nutowego.
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IV. Procedury osiàgania celów
Na tym etapie nauczania szczególnie istotne jest, aby rozwijaç indywidualnà wra˝liwoÊç ka˝dego ucznia i dostrzegaç jego mo˝liwoÊci, tak by ka˝da lekcja by∏a dla niego interesujàca, ciekawa, inna. Dlatego powinno si´ stosowaç ró˝ne metody i formy
nauczania.

Metody stosowane na lekcjach muzyki:
•
•
•
•
•
•

metoda
metoda
metoda
metoda
metoda
metoda

analityczno-percepcyjna
problemowo-odtwórcza
problemowo-twórcza
problemowo-analityczna
ekspozycji
organizowania i rozwijania dzia∏alnoÊci muzycznej ucznia

Metody tradycyjne:
•
•
•
•

wyk∏ad po∏àczony z demonstracjà
pogadanka
referat
praca z podr´cznikiem

Metody aktywizujàce:
•
•
•
•
•
•
•

burza mózgów
drama
dyskusje
portfolio
prezentacje muzyczne
konkursy muzyczne
przek∏ad intersemiotyczny

Formy aktywnoÊci muzycznej:
• Êpiew
Ta forma powinna byç dostosowana do mo˝liwoÊci i zainteresowaƒ ucznia. Nale˝y jà
realizowaç g∏ównie w zespole. Uczniowie mogà Êpiewaç ze s∏uchu lub z nut nast´pujàcy repertuar: piosenki m∏odzie˝owe, turystyczne, pieÊni historyczne, patriotyczne,
ludowe, popularne tematy z literatury muzycznej, kanony, melodie dwug∏osowe.
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• gra na instrumentach
Ta forma powinna byç dostosowana do mo˝liwoÊci i zainteresowaƒ ucznia. Nale˝y jà
realizowaç g∏ównie w zespole. Uczniowie mogà graç ze s∏uchu lub z nut nast´pujàcy
repertuar: piosenki m∏odzie˝owe, turystyczne, pieÊni historyczne, patriotyczne, ludowe, popularne tematy z literatury muzycznej, kanony, melodie dwug∏osowe, akompaniamenty do piosenek.
• ruch przy muzyce
zabawy ruchowe ze Êpiewem, zabawy inscenizowane, ilustracyjne, taneczne oraz taƒce
• tworzenie muzyki
akompaniament instrumentalny lub perkusyjny do piosenek, ilustracje muzyczne
do treÊci literackich i plastycznych, w∏asne melodie i improwizacje
• s∏uchanie muzyki
Uczniów nale˝y poinformowaç, w jakim celu s∏uchamy danego utworu i na co zwróciç szczególnà uwag´, a po wys∏uchaniu – wspólnie omówiç utwór.
• wiadomoÊci i çwiczenia
WiadomoÊci nale˝y podawaç uczniom przed naukà piosenki, gry na instrumentach lub
s∏uchaniem utworu.
Dla realizacji za∏o˝onych celów istotne jest równie˝ wyposa˝enie pracowni muzycznej w:
• instrumenty muzyczne: perkusyjne, klawiszowe, d´te oraz strunowe;
• sprz´t do odtwarzania, nagrywania i nag∏aÊniania dêwi´ku, komputer z dost´pem
do Internetu i oprogramowaniem muzycznym;
• bibliotek´ muzycznà (nuty, Êpiewniki, podr´czniki) i fonotek´.
Szko∏a powinna stwarzaç warunki do obcowania z muzykà „na ˝ywo” poprzez udzia∏
uczniów w ró˝nego rodzaju koncertach i spektaklach muzycznych organizowanych
w szkole lub poza szko∏à.
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V. Przewidywane osiàgni´cia uczniów
po zakoƒczeniu nauki muzyki
na III etapie kszta∏cenia (w gimnazjum)
W wyniku realizacji za∏o˝onych celów i treÊci programowych uczeƒ powinien:
• Êpiewaç i graç (ze s∏uchu lub z nut) poprawnie pod wzgl´dem rytmicznym i melodycznym poznane pieÊni (historyczne, patriotyczne, ludowe), piosenki (m∏odzie˝owe, turystyczne), popularne melodie i tematy z literatury muzycznej, akompaniamenty do piosenek, kanony, proste melodie dwug∏osowe;
• tworzyç w∏asne melodie, rytmy, ilustracje muzyczne do treÊci literackich i plastycznych;
• improwizowaç wokalnie i instrumentalnie – samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (solowo lub w zespole);
• dbaç o higien´ g∏osu i s∏uchu;
• znaç podstawowe poj´cia i terminy muzyczne;
• stosowaç w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki;
• rozró˝niaç w zapisie nutowym elementy muzyki i skróty pisowni muzycznej;
• korzystaç z programów komputerowych s∏u˝àcych do nagrywania i przetwarzania
dêwi´ku;
• okreÊlaç i rozró˝niaç podstawowe gatunki muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej;
• okreÊlaç i rozró˝niaç wybrane rodzaje muzyki jazzowej, rozrywkowej i etnicznej;
• rozpoznaç aparat wykonawczy muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej (orkiestr´, zespó∏ kameralny, solist´, chór, rodzaje g∏osów ˝eƒskich i m´skich oraz instrumenty orkiestrowe);
• porzàdkowaç chronologicznie epoki muzyczne, przyporzàdkowaç im reprezentatywnych dla nich kompozytorów oraz utwory muzyczne wys∏uchane i omówione
na lekcjach,
• podaç nazwiska najwybitniejszych kompozytorów polskich i zagranicznych;
• rozpoznawaç popularne utwory z literatury muzycznej;
• s∏uchaç muzyki w sposób Êwiadomy: okreÊliç cechy, nastrój, charakter, budow´
i form´ utworu;
• rozpoznawaç w utworach rytmy polskich taƒców narodowych oraz popularnych
taƒców towarzyskich;
• oceniaç i charakteryzowaç estetyk´ utworu oraz jego wykonanie oraz uzasadniaç
swoje poglàdy;
• doceniaç muzyk´ ludowà, znaç zwyczaje ludowe najbli˝szej okolicy;
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• znaç funkcje muzyki u˝ytkowej i artystycznej;
• znaç instytucje kultury muzycznej (miejsca wykonywania utworów muzycznych ró˝nego rodzaju);
• wykorzystywaç ró˝ne êród∏a informacji o muzyce (s∏owniki, encyklopedie muzyczne,
Internet);
• kulturalnie uczestniczyç w imprezach artystycznych;
• aktywnie uczestniczyç w konkursach muzycznych.
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VI. Metody oceniania osiàgni´ç ucznia
Kryteria wymagaƒ na poszczególne oceny powinny byç przedstawione uczniom
na poczàtku roku szkolnego i jasno sprecyzowane.

Kryteria oceniania powinny uwzgl´dniaç przede wszystkim:
• posiadanà wiedz´ teoretycznà i historycznà;
• umiej´tnoÊci praktyczne (Êpiew, gra na instrumentach, tworzenie prostych melodii,
rytmów, akompaniamentów);
• stosunek do przedmiotu, aktywnoÊç na lekcji i zaanga˝owanie;
• indywidualne osiàgni´cia artystyczne (udzia∏ w konkursach, festiwalach, przynale˝noÊç do chóru szkolnego, zespo∏u muzycznego itp.);
Nie nale˝y oceniaç zdolnoÊci muzycznych ucznia.

Ocenie podlegajà:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Êpiew;
gra na instrumencie;
odpowiedzi ustne;
referaty, prezentacje;
testy, quizy;
analiza utworów muzycznych;
zadania domowe;
zeszyt lub zeszyt çwiczeƒ;
aktywnoÊç na lekcji;
udzia∏ w zaj´ciach pozalekcyjnych w szkole i poza szko∏à (je˝eli uczeƒ zaprezentuje
swoje umiej´tnoÊci przed kolegami).
Nale˝y pami´taç, aby wymagania na poszczególne oceny by∏y zgodne z wewnàtrzszkolnym systemem oceniania.

Ocen´ celujàcà otrzymuje uczeƒ, który opanowa∏ zakres wiadomoÊci i umiej´tnoÊci przewidzianych na ocen´ bardzo dobrà, a poza tym:
• ma wiedz´ wykraczajàcà poza program nauczania;
• bierze udzia∏ w konkursach muzycznych, festiwalach i odnosi w nich sukcesy;
• orientuje si´ w wydarzeniach muzycznych w kraju i na Êwiecie;
• wypowiada si´, dyskutuje na temat wartoÊci utworu, ocenia jego wykonanie, trafnie uzasadnia swoje opinie;
• bierze udzia∏ w zaj´ciach pozalekcyjnych w szkole i poza szko∏à;
• czynnie uczestniczy w ˝yciu artystycznym szko∏y.
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Ocen´ bardzo dobrà otrzymuje uczeƒ, który w pe∏ni opanowa∏ zakres wiedzy
i umiej´tnoÊci obj´ty programem, a poza tym:
• korzysta ze zdobytej wiedzy i umiej´tnoÊci;
• bierze udzia∏ w konkursach muzycznych, festiwalach;
• bardzo dobrze wywiàzuje si´ z powierzonych mu zadaƒ;
• aktywnie pracuje na lekcjach, zarówno indywidualnie, jak i zespo∏owo;
• jest zawsze dobrze przygotowany do zaj´ç;
• korzysta z wielu ró˝nych êróde∏ informacji.
Ocen´ dobrà otrzymuje uczeƒ, który w du˝ym stopniu opanowa∏ zakres wiadomoÊci i umiej´tnoÊci obj´tych programem, a poza tym:
• korzysta ze zdobytej wiedzy i umiej´tnoÊci;
• poprawnie wykonuje zadania muzyczne;
• aktywnie pracuje na lekcjach;
• jest przygotowany do zaj´ç;
• pracuje samodzielnie, a gdy ma trudnoÊci – z niewielkà pomocà nauczyciela.
Ocenà dostatecznà otrzymuje uczeƒ, który w wystarczajàcym stopniu opanowa∏
zakres wiadomoÊci i umiej´tnoÊci obj´tych programem, a poza tym:
• pracuje niesystematycznie;
• ma braki w wiadomoÊciach i umiej´tnoÊciach;
• nie jest zbyt aktywny na lekcjach;
• wykonuje zadania z pomocà nauczyciela.
Ocen´ dopuszczajàcà otrzymuje uczeƒ, który w niewielkim stopniu opanowa∏ zakres wiadomoÊci i umiej´tnoÊci obj´tych programem nauczania, a poza tym:
• pracuje niesystematycznie;
• ma du˝e braki w wiadomoÊciach i umiej´tnoÊciach;
• nie wykonuje zadaƒ i çwiczeƒ;
• nie jest aktywny na lekcjach.
Ocen´ niedostatecznà otrzymuje uczeƒ, który nie opanowa∏ podstawowych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci obj´tych programem nauczania, a poza tym:
• lekcewa˝àco odnosi si´ do przedmiotu;
• nie wykonuje poleceƒ nauczyciela;
• nie prowadzi zeszytu lub zeszytu çwiczeƒ;
• nie podejmuje ˝adnych wysi∏ków, by ten stan rzeczy zmieniç.
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