
Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka w gimnazjum 
 

Uczeń kończąc nauczanie przedmiotu  muzyka na poziomie gimnazjum powinien mieć: 

 

1. podstawową wiedzę historyczną  z zakresu dziejów muzyki europejskiej od czasów 

najdawniejszych do współczesności; 

uczeń:  

- wymienia w porządku chronologicznym nazwy epok, 

- podaje nazwiska najbardziej znanych kompozytorów poszczególnych epok / co najmniej dwóch z 

każdej epoki/ 

- wymienia tytuły /co najmniej dwa/ dzieł poszczególnych epok z repertuaru prezentowanego na 

lekcjach i potrafi rozpoznać ich główne motywy; 

 

2. podstawową wiedzę teoretyczna dotyczącą stylów, kierunków, form muzycznych i tańców; 

uczeń: 

- potrafi wymienić nazwy głównych stylów i kierunków w muzyce, 

- omawia ich główne cechy, 

- podaje nazwy form muzycznych i opisuje ich konstrukcje /co najmniej cztery formy/, 

- rozpoznaje styl wysłuchanego utworu /co najmniej jednego/ i epokę, w której ten utwór powstał, 

-wymienia nazwy tańców narodowych i towarzyskich; 

 

3. podstawowa wiedzę dotyczącą teorii muzyki; 

uczeń:  

- podaje nazwy dźwięków / co najmniej w zakresie od c1 do c2/ i umie je zapisać na pięciolinii, 

- rozróżnia znaki chromatyczne i potrafi je zastosować, 

- potrafi narysować klucze muzyczne  / wiolinowy / i zna ich nazwy, 

- rozpoznaje podstawowe wartości rytmiczne i podstawowe rodzaje metrum, 

- wymienia oznaczenia dynamiczne i określenia tempa, 

- zna elementy muzyki i elementy budowy dzieł muzycznych, 

- wymienia rodzaje głosów wokalnych, 

- zna nazwy instrumentów perkusyjnych, strunowych i dętych, rozpoznaje ich brzmienie, 

- wymienia typy zespołów muzycznych; 

 

4. umiejętność śpiewania w zespole  w układzie jednogłosowym i prostym układzie dwugłosowym; 

uczeń: 

- potrafi zaśpiewać piosenkę w grupie, 

- potrafi zaśpiewać melodię w kanonie dwugłosowym; 

 



 

5. umiejętność gry na instrumentach; 

uczeń: 

- potrafi zagrać na flecie proste utwory /co najmniej dwa/, 

- potrafi wykonywać akompaniamenty  rytmiczne na instrumentach perkusyjnych, 

- potrafi  zagrać na flecie podłużnym lub innym instrumencie główne motywy co najmniej pięciu 

uznanych dzieł muzycznych należących do różnych epok; 

 

6. umiejętność wartościowania zjawisk z zakresu muzyki. 

Ponadto uczeń: 

- z zaangażowaniem pracuje w zespole, 

- wykazuje wewnętrzne zdyscyplinowanie, 

- prezentuje wysoką kulturę słuchania muzyki, 

- inspiruje innych do twórczych działań muzycznych, 

- wykazuje krytycyzm w stosunku do siebie i innych, 

- zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania, 

- wykazuje gotowość do prezentowania własnego punktu widzenia, 

- wykazuje odwagę w formułowaniu krytycznych opinii i ocen, 

- wykazuje gotowość do otwierania się na inne kultury, 

- okazuje szacunek wobec nagromadzonych przez ludzkość dóbr kultury i dokonań własnego 

narodu. 


