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IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE: roczne minimum 

repertuarowe 

 

KLASA I cyklu 6-letniego  
 5 ćwiczeń lub etiud melodycznych, o zróżnicowanej problematyce 

techniczno – wykonawczej 

 5 utworów solowych 

 4 utwory z akompaniamentem lub duety 

 granie a vista 

 

KLASA II – III cyklu 6-letniego 

KLASA I cyklu 4-letniego 
 4 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno - wykonawczej 

 2 utwory solowe 

 4 utwory z akompaniamentem lub duety 

 granie a vista 

 

KLASA IV – V cyklu 6-letniego 

KLASA II – III cyklu 4-letniego 
 4 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno - wykonawczej 

 2 dowolne części z wybranych form koncertu, sonaty, suity lub 1 

cały cykl wariacji 

 2 utwory z akompaniamentem lub duety 

 granie a vista 

 

KLASA VI cyklu 6-letniego 

KLASA IV cyklu 4-letniego 
Praca nad repertuarem wymaganym na egzaminie kończącym I etap 

edukacyjny. 
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V. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 

 

 

 

KLASA II cyklu 6-letniego 
1. 1 etiuda 

2. 1 utwór z akompaniamentem z pamięci 

 

KLASA III cyklu 6-letniego/KLASA II cyklu 4-letniego 
1. 1 etiuda 

2. 2 utwory z akompaniamentem. 

Dwie pozycje w programie muszą być wykonane z pamięci. 

 

KLASA IV cyklu sześcioletniego 
1. 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej 

2. 2 utwory z akompaniamentem. 

Dwie pozycje w programie muszą być wykonane z pamięci. 

 

KLASA V cyklu 6-letniego/ KLASA III cyklu 4-letniego 
1. 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej 

2. 2 utwory z akompaniamentem. 

Dwie pozycje w programie muszą być wykonane z pamięci. 

 

Egzamin na zakończenie I etapu edukacyjnego 

KLASA VI cyklu 6-letniego 

KLASA IV cyklu 4-letniego 
1. 2 etiudy o zróżnicowanej problematyce techniczno – wykonawczej. 

2. 2 utwory solowe lub akompaniamentem. 

Dwie pozycje w programie muszą być wykonane z pamięci. 
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VI. KRYTERIA OCENIANIA 

Na ocenę CELUJĄCY: 

1. Repertuar wykraczający poza wymagania określone dla danej klasy. 

2. Wykonanie wskazujące, że uczeń świadomie wykorzystuje i rozumie 

potrzebę uporządkowanej pracy nad interpretacją utworu: 

1) interpretacja czytelna, wskazująca na zrozumienie planu 

konstrukcyjnego oraz formy i stylu wykonywanego utworu 

2) czytelna realizowanie pulsacji oraz metro – rytmiki w 

interpretacji 

3) czytelna realizowanie planu dynamicznego utworu 

4) realizowanie pauz dostosowana do rezonansu sali koncertowej. 

3. Interpretacja bezbłędna, czytelna ekspresyjnie. 

4. Wyraźne predyspozycje do występowania na estradzie. 

5. Udział w konkursach, festiwalach i przeglądach. 

6. Aktywny udział w koncertach organizowanych przez szkołę. 

 

Na ocenę BARDZO DOBRY: 

1. Repertuar zgodny z wymaganiami określonymi dla danej klasy. 

2. Wykonanie wskazujące, że uczeń świadomie wykorzystuje i rozumie 

potrzebę uporządkowanej pracy nad interpretacją utworu: 

1) interpretacja czytelna, wskazująca na zrozumienie planu 

konstrukcyjnego oraz formy i stylu wykonywanego utworu 

2) czytelna realizowanie pulsacji oraz metro – rytmiki w 

interpretacji 

3) wyraźna skala dynamiczna oraz czytelna realizowanie pauz. 

3. Interpretacja bezbłędna, czytelna ekspresyjnie. 

4. Aktywny udział w koncertach organizowanych przez szkołę. 

 

Na ocenę DOBRY: 

1. Repertuar zgodny z wymaganiami określonymi dla danej klasy. 

2. Wykonanie wskazujące, że uczeń świadomie wykorzystuje i rozumie 

potrzebę uporządkowanej pracy nad interpretacją utworu: 

1) interpretacja wskazująca na zrozumienie planu konstrukcyjnego 

oraz formy i stylu wykonywanego utworu 

2) czytelna realizowanie pulsacji oraz metro – rytmiki w 

interpretacji 

3) staranne realizowanie dynamiki utworu. 
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3. Wykonanie staranne, ale wskazujące na brak odporności estradowej. 

4. Udział w koncertach organizowanych przez szkołę. 

 

Na ocenę DOSTATECZNY: 

1. Repertuar zgodny z wymaganiami określonymi dla danej klasy. 

2. Jeden z utworów programu obowiązującego może być wykonany z 

nut. 

3. Pomyłki pamięciowe podczas gry. 

4. Wykonanie wskazuje na ucznia o przeciętnych możliwościach. 

5. Uczeń nie pracuje systematycznie. 

 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCY: 

1. Repertuar zgodny z wymaganiami określonymi dla danej klasy. 

2. Wykonanie wskazujące na braki techniczne, uniemożliwiające 

realizację problemów muzycznych. 

3. Uczeń nie wykazuje zainteresowania nauką gry na instrumencie. 

 

Na ocenę NIEDOSTATECZNY: 

1. Uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co 

uniemożliwia dalsze kształcenie. 
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OCENY KLASYFIKACYJNE: 

 

Skala oceny: Wymagania: Punktacja

: 

celujący osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają 

poza wymagania edukacyjne 

25 

bardzo dobry uczeń całkowicie spełnia wymagania 

edukacyjne 

21 – 24 

dobry spełnianie wymagań edukacyjnych nie 

jest pełne, ale nie przewiduje się 

trudności w dalszym etapie kształcenia 

16 – 20 

dostateczny uczeń spełnia jedynie podstawowe 

wymagania edukacyjne, co może 

oznaczać pojawienie się trudności w 

dalszym kształceniu 

13 – 15 

dopuszczający spełnianie wymagań edukacyjnych jest 

minimalne, co poważnie utrudni, a nawet 

uniemożliwi dalsze kształcenie 

11 – 12 

niedostateczny uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań 

edukacyjnych, co uniemożliwia dalsze 

kształcenie 

do 10 

 

Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest na 

podstawie stopnia realizacji wymagań edukacyjnych oraz wymagań 

egzaminacyjnych, według określonych kryteriów oceniania, zgodnie z 

WSO. 

Uczeń, który uzyskał na egzaminie promocyjnym ocenę 

dopuszczającą albo niedostateczną nie otrzymuje promocji do 

następnej klasy. 
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KOMENTARZ 

 
1. Zajęcia z przedmiotu: instrument główny prowadzone są 

indywidualnie. 

1. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć 

instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż 

o 30 minut tygodniowo. 

2. Literatura fletowa została przedstawiona w formie propozycji i ma 

charakter przykładowy. 

3. Granie gam i pasaży jest jedną z form pracy nad techniką oddechową, 

intonacją, metrorytmiką, artykulacją oraz dynamiką. 

4. W dobieraniu materiału nauczania nauczyciel może wykorzystywać 

utwory o podobnym stopniu trudności i walorach artystycznych. 

5. Ilość utworów przeznaczonych do opracowania jest podana 

orientacyjnie, ponieważ zależy od tempa pracy ucznia. 

6. Jeżeli uczeń bierze udział w konkursach fletowych, w których 

wymagania regulaminowe wykraczają poza program oraz materiał 

nauczania dla klasy obowiązującej ucznia, roczne minimum 

repertuarowe go nie obowiązuje. 

7. W początkowym etapie nauczania gry na instrumencie uczeń 

powinien czytać jak najwięcej zapisów nutowych o przejrzystym 

wyglądzie graficznym. Przejrzysty zapis graficzny bardzo pomaga w 

rozwijaniu zdolności postrzegania, niezbędnej podczas grania a vista. 

8. W celu lepszego zrozumienia znaczenia niektórych pojęć 

muzycznych można przyrównać je do pojęć fleksyjnych języka np. 

litera – nuta, głoska - dźwięk, słowo - motyw, fraza – zdanie, 

interpunkcja – artykulacja. Porównanie akcentu słowa i akcentu w 

motywie oraz kulminacji w zdaniu i kulminacji we frazie może 

ułatwić uzyskanie czytelności przekazu dialogu muzycznego. 

9. Uczeń powinien znać oraz różnicować pojęcia: 

1) przerabianie utworu – opracowywanie utworu lub pracowanie 

nad interpretacją utworu 

2) uderzanie dźwięku – wydobywanie, kształtowanie, tworzenie 

dźwięku 

3) wykonanie emocjonalne – wykonanie ekspresyjne. 

10. W początkowym etapie nauczania gry na instrumencie uczeń 

rozumie znacznie pojęć dynamicznych oraz słyszy różnice w 
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brzmieniu, jednak nie potrafi jeszcze samodzielnie realizować różnic 

dynamicznych. Należy zatem unikać pozornej realizacji dynamiki, 

która zachodzi wtedy, gdy uczeń chce osiągnąć dynamikę piano, 

sztucznie wyciszając brzmienie oraz dynamikę forte – poprzez 

forsowanie dźwięku. 

11. Na każdym etapie nauczania należy utrwalać wiedzę i 

umiejętności ucznia uzyskane w latach poprzednich tak, aby na tym 

materiale można było realizować nowe zadania dotyczące 

interpretacji utworów oraz organizacji życia artystycznego w 

środowisku. 

12. Praca własna ucznia jest jednym z ważniejszych czynników 

umożliwiających postępy ucznia w nauce. Nauczyciel powinien 

precyzyjnie określać: 

1) cel pracy własnej ucznia 

2) sposób osiągania wyznaczonego celu 

3) formę samodzielnego sprawdzania przez ucznia postępów w 

osiąganiu wyznaczonego celu pracy własnej (np. uczeń sam sobie 

zadaje pytania dotyczące sposobu realizacji powierzonego 

zadania i udziela odpowiedzi określającej aktualny stopień 

realizacji tego zadania). 

13. W przygotowywaniu ucznia do występu estradowego należy 

zwrot: nie bój się, zastąpić wskazówką np. bądź skoncentrowany lub 

innym zwrotem o podobnym znaczeniu. 

14. Nauczyciel powinien stale współpracować z rodzicami ucznia  

w zakresie wdrażania do: 

1) właściwej konserwacji i dbałości o funkcjonowanie instrumentu 

2) utrzymywania prawidłowej postawy podczas samodzielnego 

ćwiczenia dziecka 

3) korzystania z zapisu w zeszycie przedmiotowym 

4) systematycznej pracy 

5) dbałości o porządek w miejscu pracy własnej. 

15. Pomoce dydaktyczne: 

1) flet wraz z akcesoriami 

2) pianino 

3) pulpit do nut 

4) odtwarzacz CD 

5) nuty, płyty CD 

6) lustro 
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7) dostęp do kserokopiarki 

8) właściwe oświetlenie klasy. 
 

 

 

                                                                             Nauczyciel: Olga Ponichtera 


