
KSZTAŁCENIE   SŁUCHU  - WYMAGANIA EDUKACYJNE  

W KLASIE VII OSM I ST. 

 

1. Płynna znajomość interwałów melodycznych i harmonicznych, prostych i złożonych. 

2. Umiejętność analizy interwałów w melodii. 

3. Przyswojenie wiadomości o budowie gam durowych i mollowych w odmianach 

eolskiej, doryckiej , harmonicznej i melodycznej; umiejętność śpiewania do 6 znaków 

przykluczowych wraz z triadą i D7. 

4. Umiejętność rozwiązania i śpiewania trytonu w poznanych tonacjach. 

5. Umiejętność płynnego rozpoznawania poszczególnych stopni w poznanych gamach. 

6. Umiejętność rozpoznawania i śpiewania trójdźwięków wszystkich rodzajów w postaci 

zasadniczej oraz w przewrotach w górę i w dół od podanego dźwięku. 

7. Płynne rozpoznawanie  i śpiewanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach od 

podanego dźwięku. 

8. Umiejętność zapisywania dyktand melodyczno-rytmicznych 1- i 2- głosowych oraz 

dyktand rytmicznych. 

9. Umiejętność dokonania korekty błędów w melodii 1- głosowej. 

10. Umiejętność zapisu przebiegu harmonicznego . 

11. Umiejętność rozpoznawania dominanty nonowej . 

12. Umiejętność śpiewania ćwiczeń solfeżowych 1- głosowych oraz z drugim głosem 

rytmicznym. 

13. Płynne czytanie a `Vista ćwiczeń 1- głosowych w kluczu wiolinowym i basowym. 

14. Umiejętność realizowania i zapisywania podstawowych struktur rytmicznych. 

15. Umiejętność zapisywania rytmu z melodii. 

16. Umiejętność określania w melodii progresji oraz zmian tonacji. 

17. Umiejętność  określania w na podstawie śpiewanej melodii polskich tańców 

narodowych. 

18. Znajomość określeń agogicznych i dynamicznych w śpiewanych utworach. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KSZTAŁCENIE   SŁUCHU  - WYMAGANIA EDUKACYJNE  

W KLASIE VIII OSM I ST. 

 

 

1. Płynna znajomość interwałów melodycznych i harmonicznych, prostych i złożonych. 

2. Przyswojenie wiadomości o budowie gam durowych i mollowych w odmianach 

eolskiej, doryckiej , harmonicznej i melodycznej; umiejętność śpiewania do 7 znaków 

przykluczowych wraz z triadą i D7 

3. Umiejętność płynnego rozpoznawania poszczególnych stopni w poznanych gamach 

granych po kilka. 

4. Umiejętność rozpoznawania i śpiewania trójdźwięków wszystkich rodzajów w postaci 

zasadniczej oraz w przewrotach w górę i w dół od podanego dźwięku. 

5. Płynne rozpoznawanie  i śpiewanie D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach od 

podanego dźwięku. 

6. Umiejętność zapisywania dyktand melodyczno-rytmicznych 1- i 2- głosowych oraz 

dyktand rytmicznych. 

7. Umiejętność dokonania korekty błędów w melodii 1- i 2- głosowej. 

8. Umiejętność zapisu przebiegu harmonicznego . 

9. Umiejętność rozpoznawania dominanty nonowej oraz dominanty z podwójnym 

opóźnieniem. 

10. Umiejętność śpiewania ćwiczeń solfeżowych 1- głosowych oraz z drugim głosem 

rytmicznym. 

11. Płynne czytanie a `Vista ćwiczeń 1- głosowych w kluczu wiolinowym i basowym oraz 

altowym. 

12. Umiejętność śpiewania ćwiczeń tonalnych i atonalnych. 

13. Umiejętność realizowania i zapisywania podstawowych struktur rytmicznych. 

14. Umiejętność zapisywania rytmu z melodii. 

15. Umiejętność określania w melodii (utworze) progresji oraz modulacji. 

16. Umiejętność analizy w ćwiczeniu budowy okresowej. 

17. Umiejętność śpiewanie i analizy utworów polifonicznych (fuga). 

18. Znajomość kadencji doskonałej i zwodniczej. 

19. Znajomość określeń agogicznych i dynamicznych w śpiewanych utworach. 

 

 



ZASADY MUZYKI  Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT 

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE VII OSM I ST. 

 

1. Umiejętność określenia cech dźwięku i  znajomość alikwotów. 

2. Umiejętność zapisywania dźwięków w podanych oktawach w kluczu wiolinowym i 

basowym. 

3. Umiejętność zapisywania  i odczytywania melodii  w kluczach z grupy C, F, G. 

4. Znajomość  regularnego i nieregularnego podziału wartości rytmicznych oraz grup 

niemiarowych. 

5. Umiejętność grupowania wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych. 

6. Umiejętność przekształcenia taktów z metrum 3/4 na 6/8 na 12/16 

7. Znajomość notacji muzyki wokalnej. 

8. Znajomość synkopy oraz umiejętność jej wyrażania przez łuk, umieszczenie dłuższej 

wartości na słabej części taktu oraz za pomocą nuty z kropką na słabej części taktu. 

9. Znajomość taktów nieregularnych. 

10. Znajomość określeń agogicznych , dynamicznych i artykulacyjnych. 

11. Umiejętność budowania interwałów prostych w kluczu wiolinowym i basowym oraz 

ich przewrotów. 

12. Umiejętność budowania trójdźwięków : dur, moll w pz. ,I i II przewrocie oraz 

trójdźwięku zmniejszonego i zwiększonego od podanego dźwięku. 

13. Znajomość koła kwintowego do 12 znaków. 

14. Umiejętność budowania D7 i D9 w podanej tonacji lub od podanego dźwięku. 

15. Umiejętność budowania gam durowych i mollowych oraz ich odmian do 6 znaków. 

16. Umiejętność budowania triady w gamach do 6 znaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY MUZYKI  Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE  W KLASIE VIII OSM I ST. 

 

1. Umiejętność budowania interwałów prostych i złożonych w kluczu wiolinowym i 

basowym. 

2. Znajomość nazw i symboli  interwałów ponad oktawę. 

3. Umiejętność budowania gam do 7 znaków przykluczowych durowych i mollowych w 

odmianach: naturalna, harmoniczna, dorycka i melodyczna oraz umiejętność 

zaznaczenia półtonów i 2<. 

4. Umiejętność budowania triady i D7 w pz. i przewrotach  z rozwiązaniem na Tonikę w 

tonacjach do 7 znaków przykluczowych. 

5. Umiejętność budowania D9. W tonacjach do 7 znaków. 

6. Umiejętność budowania półtonu i całego tonu diatonicznego i chromatycznego. 

7. Umiejętność zamiany dźwięku enharmonicznie równoważnego w kluczu wiolinowym 

i basowym. Umiejętność zapisu gam powyżej 7 znaków ( krzyżyk i bemol podwójny 

8. Umiejętność zapisu gam powyżej 7 znaków ( krzyżyk i bemol podwójny 

9. Znajomość enharmonii gam. 

10. Umiejętność zapisu gam powyżej 7 znaków ( krzyżyk i bemol podwójny). 

11. Umiejętność zbudowania gamy C-dur i G-dur chromatycznej regularnej i 

nieregularnej w kluczu wiolinowym. 

12. Umiejętność zbudowania gamy c- moll chromatycznej. 

13. Znajomość pokrewieństwa tonacji oraz  pisowni krzyżyków i bemoli  w kluczu 

wiolinowym , basowym , altowym i tenorowym. 

14. Umiejętność rozwiązywania dysonansów:  sekundy, septymy ,kwarty zwiększonej, 

kwarty zmniejszonej, kwinty zwiększonej, kwinty zmniejszonej, tercji zmniejszonej, 

tercji zwiększonej, seksty zwiększonej i seksty zmniejszonej. 

15. Znajomość akordów złożonych z 4,5,6,7 dźwięków. 

16. Znajomość pokrewieństwa tonacji. 

17. Znajomość skal poza systemem dur-moll: pentatonika, skale starogreckie, skale 

średniowieczne, skala cygańska , góralska oraz całotonowa i dwunastodźwiękowa. 

18. Znajomość  określeń artykulacyjnych. 

19. Znajomość ozdobników oraz ich oznaczenia. 

20. Znajomość skrótów pisowni muzycznej. 

21. Znajomość elementów dzieła muzycznego. 

22. Znajomość podstaw : edycja nut 

 

 



LITERATURA MUZYKI  

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE VII OSM I ST. 

 

 

1. Znajomość elementów dzieła muzycznego: rytm i metrum, melodyka, harmonia, 

dynamika, agogika, kolorystyka, artykulacja. 

2. Znajomość instrumentów strunowych – budowa instrumentu, nazwa włoska, struny, 

skala, znane utwory na te instrumenty 

 smyczkowych :skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas  

 szarpanych: harfa, gitara  

  klawiszowych : klawesyn i fortepian  

3. Znajomość instrumentów dętych drewnianych : flet, obój klarnet, fagot i ich odmiany; 

- budowa instrumentu, nazwa włoska, strój, zapis, skala, technika gry i znane utwory . 

4. Znajomość instrumentów dętych blaszanych: trąbka, waltornia, puzon ,tuba- budowa 

instrumentu, nazwa włoska, strój, zapis, skala, technika gry, znane utwory na te 

instrumenty. 

5. Znajomość historii, budowy, skali organów oraz słynnych organów w Polsce. 

6. Znajomość instrumentów perkusyjnych: budowa, nazwa włoska, skala, sposób gry i 

zapis. 

7. Znajomość składu zespołów kameralnych : trio fortepianowe, kwartet i kwintet : 

smyczkowy, dęty, fortepianowy. 

8. Znajomość nazw zespołu kameralnego od duetu do nonetu. 

9. Znajomość składu orkiestry symfonicznej w klasycyzmie i w XIX w. 

10. Umiejętność wymienienia instrumentów w kolejności w jakiej występują w 

partyturze. 

11. Znajomość głosów wokalnych , ich skali i umiejętność ich rozpoznania . 

12. Znajomość rodzajów chórów i utworów wokalnych lub wokalno- instrumentalnych. 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATURA MUZYKI  

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE VIII OSM I ST. 

 

 

1. Umiejętność rozpoznania faktury polifonicznej i homofonicznej w przykładzie 

nutowym i ze słuchu. 

2. Znajomość budowy okresowej i rodzajów okresów oraz analiza na przykładzie 

nutowym. 

3. Znajomość formy 2- i 3- częściowej małej i wielkiej. 

4. Znajomość ewolucyjnej budowy utworu muzycznego. 

5. Znajomość cech i umiejętność rozpoznawania ze słuchu polskich tańców narodowych. 

6. Znajomość cech i umiejętność rozpoznawania tańców obcych : walc, czardasz, polka, 

tarantela, bolero. 

7. Znajomość cech i umiejętność rozpoznawania dawnych tańców : menuet, gawot. 

8. Znajomość literatury dotyczącej wszystkich tańców- tytuł,  kompozytor i  epoka 

9. Znajomość  rodzajów polifonii i  imitacji oraz umiejętność  analizy fugi. 

10. Znajomość formy ronda i wariacji ,  formy allegra sonatowego i  formy sonatowej 

oraz umiejętność analizy wybranego dzieła. 

11. Znajomość form cyklicznych : suita, sonata ( barokowa i klasyczna). 

12. Znajomość jednoczęściowych form: uwertura, poemat symfoniczny. 

13. Znajomość form wokalnych  (pieśń solowa i chóralna ) i wokalno- instrumentalnych: 

msza, opera i dramat muzyczny, oratorium, pasja, kantata. 

14. Znajomość formy baletu. 

15. Znajomość polskiej muzyki ludowej oraz instrumentów. 

16. Znajomość cech charakterystycznych i czołowych przedstawicieli epoki 

średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu i muzyki XX w.,  

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU  

W KLASIE VII I VIII OSM I ST. 

 

 

Z przedmiotu kształcenie słuchu ocenie podlega: 

 realizacja ćwiczeń słuchowo- głosowych 

 umiejętność czystego intonowania dźwięku 

 realizacja ćwiczeń metro-rytmicznych 

 umiejętność zapisu dyktand muzycznych: melodyczno-rytmicznych, rytmicznych, 

interwałowych, harmonicznych i zapisu stopni w danej tonacji 

 pamięć muzyczna 

 wiadomości teoretycznych z zasad muzyki 

 realizacja zadań domowych i przygotowanie do lekcji 

Ocena semestralna wystawiana jest na podstawie otrzymanych przez ucznia ocen 

cząstkowych za zadania wykonywane na lekcji, jak również w ramach pracy domowej. 

Oparta jest również na przygotowani udo zajęć i aktywności ucznia podczas lekcji. Również 

istotny wpływ na ocenę ma częsta absencja na lekcjach. 

Uczeń jest nieklasyfikowany, jeżeli posiada powyżej 50% nieobecności na zajęciach w ciągu 

semestru. 

 

Kryteria oceniania 

Na stopień CELUJĄCY uczeń powinien BEZBŁĘDNIE realizować ćwiczenia o wyższym  stopniu 

trudności niż wymagane przez nauczyciela oraz w czasie krótszym niż przewidywany dla 

danej klasy: 

 rozpoznawać interwały i akordy 

 zapisywać wszystkie rodzaje dyktand 

 czytać ćwiczenia głosowe i rytmiczne a Vista 

 systematycznie i prawidłowo przygotowywać zadania domowe 

 posługiwać się terminologią i wiadomościami z zakresu zasad muzyki 

Ocenę CELUJĄCY może również otrzymać uczeń , który uczestniczy w konkursach wiedzy 

teoretycznej. 

 



BARDZO DOBRY: 

 bezbłędne rozpoznawanie interwałów i akordów 

 bezbłędne zapisywanie dyktand lub z drobnymi usterkami 

 prawidłowe śpiewanie pod względem emisji głosu, intonacji i wyrazu artystycznego 

 czytanie nut głosem a Vista z drobnymi usterkami intonacyjnymi 

 poprawna realizacja ćwiczeń rytmicznych 

 systematyczne i bezbłędne przygotowanie zadań domowych 

 całkowite opanowanie materiału z zasad muzyki ( zgodne z programem nauczania) 

DOBRY: 

 rozpoznawanie interwałów i akordów z drobnymi błędami 

 zapisywanie dyktand z niewielkimi błędami 

 realizacja ćwiczeń głosowych i rytmicznych z niewielkimi błędami 

 systematyczne i poprawne przygotowanie zadań domowych 

 drobne błędy w posługiwaniu się terminologią i wiadomościami z zasad muzyki 

DOSTATECZNY 

 częściowo poprawne rozpoznawanie interwałów i akordów 

 zapisywanie dyktand z dużą ilością błędów świadczącą o małych umiejętnościach 

słuchowych 

 duże trudności przy czytaniu nut głosem ( dużo błędów intonacyjnych i rytmicznych) 

 niesystematyczne przygotowanie zadań domowych lub dużo błędów w ich realizacji 

 brak umiejętności samokontroli przy wykonywaniu ćwiczeń 

 znaczące błędy w posługiwaniu się wiadomościami z zasad muzyki 

DOPUSZCZAJĄCY 

 bardzo duże braki w opanowaniu materiału 

 brak efektów samodzielnej pracy nad rozwijaniem własnych zdolności 

 opanowanie minimum wiadomości z zasad muzyki oraz brak umiejętności 

zastosowania tych wiadomości w praktyce 

NIEDOSTATECZNY 

 całkowity brak efektów pracy nad kształceniem zdolności słuchowych, głosowych 

oraz poczucia rytmu 

 całkowity brak opanowania materiału z zakresu zasad muzyki 

 brak predyspozycji do dalszego kształcenia 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA Z LITERATURY MUZYCZNEJ 

W KLASIE   I  VIII OSM I ST. 

 

CELUJĄCY: 

 pełne zrozumienie tematu 

 posługiwanie się bogatym słownictwem muzycznym 

 poprawność stylistyczna i gramatyczna odpowiedzi ustnej i pisemnej 

 umiejętność rozpoznawania słuchowego zagadnień objętych programem nauczania 

 systematyczne przygotowanie zadań domowych 

 aktywny udział w lekcji 

 zainteresowania i umiejętności wykraczające poza zakres materiału nauczania w 

danej klasie 

 umiejętność dyskutowania i wyrażania własnych poglądów 

BARDZO BOBRY: 

 pełne zrozumienie tematu 

 posługiwanie się bogatym słownictwem muzycznym 

 poprawność stylistyczna i gramatyczna przy odpowiedzi ustnej i pisemnej 

 umiejętność  rozpoznania słuchowego zagadnień objętych programem nauczania 

 systematyczne przygotowywanie zadań domowych 

 aktywny udział w lekcji 

DOBRY: 

 poprawne rozumienie tematu 

 drobne usterki merytoryczne  i stylistyczne przy odpowiedzi ustnej i pisemnej 

 drobne błędy w rozpoznawaniu słuchowym przykładów z literatury 

 systematyczne przygotowywanie zadań domowych 

DOSTATECZNY: 

 powierzchowna realizacja tematu 

 znaczące błędy merytoryczne 

 słaba znajomość terminologii muzycznej 

 brak spójności tekstu oraz błędy stylistyczne przy odpowiedzi ustnej i pisemnej 

 dużo błędów przy rozpoznawaniu słuchowym zagadnień objętych programem 

nauczania  

 brak systematyczności w przygotowaniu zadań domowych 

 mała aktywność na lekcji 



DOPUSZCZAJĄCY: 

 opanowanie tematu w stopniu minimalnym 

 duże błędy rzeczowe i językowe przy formułowaniu odpowiedzi 

 słaba znajomość terminologii muzycznej 

 duże trudności w rozpoznawaniu słuchowych zagadnień objętych programem 

nauczania 

NIEDOSTATECZNY: 

 całkowite niezrozumienie tematu lub brak odpowiedzi 

 brak znajomości terminologii muzycznej 

 brak umiejętności słuchowego rozpoznawania zagadnień przewidzianych w 

programie nauczania 

 brak aktywności na lekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA    Z  ZASAD MUZYKI Z EDYCJĄ NUT 

W KLASIE  VII   I  VIII OSM I ST. 

 

Ocenę CELUJĄCĄ z zasad muzyki otrzymuje uczeń, który całkowicie wypełnia wymogi 

edukacyjne przedmiotu, spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty 

samodzielnej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań lub wykazuje się znaczącymi 

osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym np. bierze udział w konkursach wiedzy 

teoretycznej. Potrafi rozwiązywać złożone problemy. Pozytywnie oddziałuje na innych 

uczniów. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń , który całkowicie wypełnia wymagania edukacyjne: 

 posiada umiejętność zapisu zjawisk dźwiękowych i odtwarzania przedstawionego 

symbolu 

 potrafi dokonać wszechstronnej analizy (słuchowej i tekstowej ) przykładu z literatury 

muzycznej 

 biegle posługuje się wiadomościami materiału dźwiękowego, metrorytmiki, notacji i 

kaligrafii muzycznej 

 posiada umiejętność praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą teoretyczną 

 systematycznie przygotowuje się do lekcji oraz regularnie wykonuje zadania domowe 

( dopuszczalne drobne błędy w ich realizacji) 

 bierze aktywny udział w lekcji, chętnie zgłasza udział w dyskusji 

 formuła odpowiedzi ustnej lub pisemnej dowodzi nie tylko opanowania materiału ale 

także umiejętności logicznego myślenia, koncentracji, podzielności uwagi oraz 

szybkości, precyzji i konsekwencji myślenia muzycznego 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń , który w sposób niepełny spełnia wymagania 

edukacyjne: 

 posiada umiejętność zapisu zjawisk dźwiękowych i odtwarzania przedstawionego 

symbolu, dopuszczalne drobne błędy 

 popełnia drobne błędy w analizie słuchowej i tekstowej przykładu z literatury 

muzycznej 

 w stopniu dobrym posługuje się wiadomościami dotyczącymi materiału 

dźwiękowego, metrorytmiki, notacji i kaligrafii muzycznej 

 posiada umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą teoretyczną, choć popełnia 

drobne błędy ( wykonuje zadania niezbyt precyzyjnie ) 



 zgłasza swój udział w lekcji, choć jego wypowiedzi nie zawsze są bezbłędne 

 systematycznie wykonuje zadania domowe ( czasami z niewielkimi błędami) 

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń , który spełnia podstawowe wymagania edukacyjne: 

 popełnia liczne błędy w zapisie zjawisk dźwiękowych i odtwarzaniu zapisu 

przedstawionego symbolu 

 opanowuje tylko podstawowe wiadomości z poszczególnych zagadnień 

 popełnia liczne błędy w realizacji zadań 

 odpowiedzi ustne lub pisemne są mało precyzyjne, czasami nielogiczne i 

niekonsekwentne 

 brak systematyczności w przygotowaniu się do lekcji 

 nieregularnie wykonuje zadania domowe, popełnia błędy w ich realizacji 

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w stopniu minimalnym spełnia wymogi 

edukacyjne: 

 opanowuje minimum wiadomości z poszczególnych zagadnień 

 popełnia znaczące błędy w zapisie zjawisk dźwiękowych i odtwarzaniu 

przedstawionego symbolu 

 popełnia błędy rzeczowe w analizie przykładu z literatury muzycznej 

 niesystematycznie wykonuje zadania domowe, zazwyczaj z licznymi błędami 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń. Który nie spełnia wymagań edukacyjnych: 

 nie opanowuje materiału będącego przedmiotem nauczania 

 nie posiada umiejętności zapisu zjawisk dźwiękowych i odtwarzania przedstawionego 

symbolu 

 nie formułuje poprawnych merytorycznie odpowiedzi lub odpowiada nie na temat 

 nie przygotowuje zadań domowych 

 


