
WYMAGANIA EDUKACYJNE  

NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI NAUCZANIA 

Z PRZEDMIOTU 
FORTEPIAN DODATKOWY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamień Pomorski 2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pierwszy rok nauczania 

Ocena dopuszczająca 
Opanowanie podstawowych 
wiadomości na temat fortepianu 

Uczeń nie pamięta nazw podstawowych elementów 
budowy fortepianu; nie potrafi wyjaśnić w jaki sposób 
powstaje dźwięk na fortepianie; nie wie, do czego służą 
pedał prawy i lewy w instrumencie; myli nazwy 
dźwięków i oktaw. 

Opanowanie podstaw gry na 
fortepianie 

Uczeń nie opanował prawidłowej postawy przy 
instrumencie i jest niedbały; uczeń nie opanował 
podstaw techniki gry na fortepianie i nie potrafi 
skorygować aparatu przy upomnieniu ze strony 
nauczyciela; ma trudności z podstawową koordynacją 
ruchów przy instrumencie; ma duże problemy z 
realizowaniem podstawowej notacji muzycznej w 
kluczu wiolinowym i basowym; nie realizuje i nie 
rozumie podstawowych znaków graficznych artykulacji 
i dynamiki; nie potrafi prawidłowo posługiwać się 
artykulacją portato; legato i staccato; nie opanował w 
stopniu minimalnym techniki palcowej; nie stosuje 
zróżnicowanej dynamiki; wykonania utworów są pełne 
błędów tekstowych i brakuje im jakiegokolwiek wyrazu 
artystycznego; nie opanował gam i pasaży zawartych w 
programie; myli znaki chromatyczne.  

Nauka gry a’vista Uczeń ma duże problemy z realizowaniem 
podstawowej notacji muzycznej w kluczu wiolinowym i 
basowym w oktawie małej i razkreślnej; myli rękę 
prawą z lewą; nie realizuje metrorytmicznej strony 
utworu (ćwiczenia); nie realizuje podstawowych 
znaków graficznych artykulacji i dynamiki; ma duże 
problemy ze wstępną analizą utworu pod kątem 
podziału na ręce, rytmu, artykulacji, dynamiki itp. 

Kształcenie umiejętności gry w 
zespole 

Uczeń ma problemy z wykonaniem swojej partii z 
towarzyszeniem akompaniamentu; nie potrafi skupić 
się na swojej partii; nie realizuje metrorytmicznej 
strony utworu. 

Kształcenie umiejętności 
samodzielnej pracy 

Uczeń nie realizuje uwag nauczyciela podczas 
samodzielnej pracy – nie pracuje lub pracuje 
nieefektywnie. Nie potrafi zagrać zadanego repertuaru 
z pamięci.  

 

 

 



 

Ocena dostateczna 

Opanowanie podstawowych 
wiadomości na temat fortepianu 

Uczeń ma trudności z prawidłowym opisaniem 
podstawowej budowy instrumentu; nie do końca wie, 
do czego służą pedały prawy i lewy; ma nikłe pojęcie na 
temat powstawania dźwięku na fortepianie; nie 
opanował w stopniu swobodnym nazw dźwięków i 
oktaw na instrumencie. 

Opanowanie podstaw gry na 
fortepianie 

Uczeń nie opanował prawidłowej postawy przy 
instrumencie; zarówno postawa jak i aparat gdy 
wymagają ciągłej korekcji; uczeń ma świadomość jak 
funkcjonuje prawidłowy aparat gry i próbuje do niego 
dążyć; ma duże trudności z koordynacją i niezależnością 
rąk oraz z niezależnością palców; artykulacja portato, 
legato i staccato wymaga stałej korekty; uczeń próbuje 
realizować podstawową notację muzyczną i 
uwzględniać oznaczenia artykulacyjne oraz 
dynamiczne, lecz wymaga to dużo poprawek; ma duże 
trudności z wykonywaniem prostych akordów i 
dwudźwięków (kwinty i tercje); nie opanował gam i 
pasaży zawartych w programie w sposób płynny. 

Nauka gry a’vista Uczeń ma trudności z samodzielną wstępną analizą 
utworu pod kątem metrorytmiki, tonacji, dynamiki i 
artykulacji; wykonuje utwór (ćwiczenie) z wieloma 
błędami, których nie zauważa; nie uwzględnia oznaczeń 
artykulacji, dynamiki, znaków przykluczowych itp. 

Kształcenie umiejętności gry w 
zespole 

Uczeń potrafi wykonać swoją partię w duecie, lecz 
wykonanie to ma wyraźnie niższy poziom względem gry 
solo; towarzysząca partia rozprasza go; pojawiają się 
„przystanki” i zachwiania rytmu. 

Kształcenie umiejętności 
samodzielnej pracy 

Uczeń realizuje zalecenia nauczyciela w stopniu nikłym; 
jest przygotowany na 30%; nie potrafi wykorzystywać 
wiedzy ogólnomuzycznej podczas samodzielnej pracy; 
nie potrafi ćwiczyć w sposób efektywny. 

 

Ocena dobra 

Opanowanie podstawowych 
wiadomości na temat fortepianu 

Uczeń potrafi prawidłowo opisać podstawową budowę 
fortepianu; potrafi wyjaśnić, jak powstaje dźwięk na 
instrumencie; wie, do czego służą pedały prawy i lewy; 
opanował nazwy dźwięków i oktaw z możliwymi 
drobnymi i sporadycznymi błędami. 

Opanowanie podstaw gry na 
fortepianie 

Uczeń ma prawidłową postawę przy instrumencie; 
prawidłowo posługuje się aparatem gry i potrafi 
skorygować aparat po uwadze nauczyciela; rozumie 
istotę podstawowych technik gry (portato, legato, 



staccato) i potrafi prawidłowo posługiwać się wybraną 
techniką przy nieznacznej pomocy ze strony 
nauczyciela; uczeń realizuje podstawową notację 
muzyczną ze sporadycznymi pomyłkami, które zauważa 
i potrafi sam skorygować; przeważnie uwzględnia 
oznaczenia artykulacyjne oraz dynamiczne; potrafi 
swobodnie wykonywać w utworze proste akordy i 
dwudźwięki; opanował gamy i pasaży zawarte w 
programie w sposób płynny, w asekuracyjnym tempie. 

Nauka gry a’vista Uczeń ma niewielkie trudności z samodzielną wstępną 
analizą utworu pod kątem metrorytmiki i tonacji; 
wykonuje utwór (ćwiczenie) z drobnymi błędami, które 
zauważa i wie, jak je skorygować; realizuje większość 
oznaczeń artykulacji, dynamiki, prawidłowo realizuje 
rytm i znaki przykluczowe. 

Kształcenie umiejętności gry w 
zespole 

Uczeń potrafi wykonać swoją partię w duecie, lecz 
wykonanie to ma nieco niższy poziom, niż wykonanie 
tej partii solo; sporadycznie pojawiają się „przystanki” i 
drobne zachwiania rytmu.  

Kształcenie umiejętności 
samodzielnej pracy 

Uczeń realizuje większą część zaleceń nauczyciela i robi 
widoczne postępy; gra z pamięci zadany repertuar, lecz 
wykonaniom brakuje płynności; potrafi wykorzystywać 
podstawowe elementy wiedzy ogólnomuzycznej 
podczas samodzielnej pracy; gra nieco prostszy 
repertuar, niż uczniowie z oceną bardzo dobrą. 

 

Ocena bardzo dobra 

Opanowanie podstawowych 
wiadomości na temat fortepianu 

Uczeń potrafi prawidłowo opisać podstawową budowę 
fortepianu; potrafi wyjaśnić, jak powstaje dźwięk na 
instrumencie; wie, do czego służą pedały prawy i lewy; 
opanował nazwy dźwięków i oktaw w sposób płynny. 

Opanowanie podstaw gry na 
fortepianie 

Uczeń ma prawidłową postawę przy instrumencie; 
sprawnie posługuje się aparatem gry; rozumie istotę 
podstawowych technik gry (portato, legato, staccato) i 
prawidłowo je realizuje; realizuje podstawową notację 
muzyczną ze sporadycznymi pomyłkami, które od razu 
zauważa i potrafi samodzielnie skorygować; 
uwzględnia oznaczenia artykulacyjne oraz dynamiczne; 
potrafi swobodnie wykonywać w utworze akordy i 
dwudźwięki; prawidłowo posługuje się techniką 
palcową; opanował gamy i pasaży zawarte w programie 
w sposób płynny, w dobrym tempie. 

Nauka gry a’vista Uczeń potrafi dokonać wstępnej analizy utworu pod 
kątem metrorytmiki, tonacji i ogólnej budowy; 
wykonuje utwór (ćwiczenie) w sposób płynny; realizuje 
większość oznaczeń artykulacji, dynamiki, prawidłowo 



realizuje rytm i znaki przykluczowe oraz pozostałe znaki 
chromatyczne; z łatwością czyta nuty w oktawie małej, 
razkreślnej i dwukreślnej. 

Kształcenie umiejętności gry w 
zespole 

Uczeń potrafi swobodnie wykonać swoją partię w 
duecie, chętnie gra w duecie i sprawia mu to radość. 

Kształcenie umiejętności 
samodzielnej pracy 

Uczeń realizuje zalecenia nauczyciela i robi widoczne 
postępy; gra płynnie z pamięci zadany repertuar; 
potrafi wykorzystywać wiedzę ogólnomuzyczną 
podczas samodzielnej pracy. 

 

Ocena celująca 

Opanowanie podstawowych 
wiadomości na temat fortepianu 

Jak w: ocena bardzo dobra. 

Opanowanie podstaw gry na 
fortepianie 

Jak w: ocena bardzo dobra. 
Dodatkowo uczeń gra szerszy i trudniejszy repertuar, 
niż na ocenę bardzo dobrą; potrafi płynnie wykonać 
ponadprogramowe gamy i pasaże.  

Nauka gry a’vista Uczeń potrafi dokonać wstępnej analizy utworu pod 
kątem metrorytmiki, tonacji i ogólnej budowy; 
wykonuje utwór (ćwiczenie) w sposób płynny; 
realizuje oznaczenia artykulacji, dynamiki, prawidłowo 
realizuje rytm i znaki przykluczowe oraz pozostałe 
znaki chromatyczne; z łatwością czyta nuty w oktawie 
wielkiej, małej, razkreślnej i dwukreślnej. 

Kształcenie umiejętności gry w 
zespole 

Jak w: ocena bardzo dobra, z tymże uczeń wykonuje 
program trudniejszy, aniżeli przewidziany na ocenę 
bardzo dobrą.  

Kształcenie umiejętności 
samodzielnej pracy 

Jak w: ocena bardzo dobra. 
Dodatkowo uczeń bierze udział w koncercie szkolnym; 
wykonuje pracę przewyższającą oczekiwania 
nauczyciela; gra szerszy i trudniejszy repertuar, niż 
przewidziany na ocenę bardzo dobrą.  

 

Drugi rok nauczania 

Ocena dopuszczająca 

Opanowanie podstawowych 

wiadomości na temat fortepianu 
Uczeń nie opanował teoretycznej wiedzy z zakresu 

historii instrumentu, czołowych producentów 

fortepianów 

Opanowanie podstaw gry na 

fortepianie 

Uczeń nie utrzymuje prawidłowej postawy mimo 

ciągłej korekty. Uczeń nie posługuje się prawidłowo 

aparatem gry, w związku z czym nie potrafi prawidłowo 

realizować podstawowych rodzajów artykulacji. Nie 

potrafi swobodnie posługiwać się prawym pedałem.  

Nauka gry a’vista Uczeń ma duże problemy z realizowaniem podstawowej 

notacji muzycznej w kluczu wiolinowym i basowym w 

oktawie małej i razkreślnej; myli rękę prawą z lewą; nie 



realizuje metrorytmicznej strony utworu (ćwiczenia); 

nie realizuje podstawowych znaków graficznych 

artykulacji i dynamiki; ma duże problemy ze wstępną 

analizą utworu pod kątem podziału na ręce, rytmu, 

artykulacji, dynamiki itp. 

Kształcenie umiejętności gry w 

zespole 
Uczeń ma problemy z wykonaniem swojej partii z 

towarzyszeniem akompaniamentu; nie potrafi skupić się 

na swojej partii; nie realizuje metrorytmicznej strony 

utworu. 

Kształcenie umiejętności 

samodzielnej pracy 
Uczeń nie potrafi samodzielnie odczytywać utworów, 

nie ćwiczy w domu w sposób zalecany przez 

nauczyciela, nie wyciąga wniosków ze swoich błędów, 

nie zauważa błędów i nie koryguje ich. 
 
 

Ocena dostateczna 

Opanowanie podstawowych 

wiadomości na temat fortepianu 
Uczeń opanował min. 50% teoretycznej wiedzy z 

zakresu historii instrumentu, czołowych producentów 

fortepianów 

Opanowanie podstaw gry na 

fortepianie 
Aparat gry wymaga stałej korekty. W związku z 

brakami w aparacie gry, uczeń ma trudności z realizacją 

podstawowych rodzajów artykulacji oraz 

podstawowych technik gry; jego gra jest daleka od 

swobody; ma duże trudności z koordynacją i 

niezależnością rąk oraz z niezależnością palców; 

artykulacja portato, legato i staccato wymaga stałej 

korekty; 

Nauka gry a’vista Uczeń ma trudności z samodzielną wstępną analizą 

utworu pod kątem metrorytmiki, tonacji, dynamiki i 

artykulacji; wykonuje utwór (ćwiczenie) z wieloma 

błędami, których nie zauważa; nie uwzględnia oznaczeń 

artykulacji, dynamiki, znaków przykluczowych itp. 

Kształcenie umiejętności gry w 

zespole 
Uczeń potrafi wykonać swoją partię w duecie, lecz 

wykonanie to ma wyraźnie niższy poziom względem 

gry solo; towarzysząca partia rozprasza go; pojawiają 

się „przystanki” i zachwiania rytmu. 

Kształcenie umiejętności 

samodzielnej pracy 
Uczeń ma trudności z prawidłowym rozczytywaniem 

tekstu nutowego. Zaniedbuje aplikaturę i metrorytmikę. 

Często nie zauważa błędów. Ma trudność z koncentracją 

uwagi na poprawieniu błędu. W domu pracuje w sposób 

niedbały. Praca przebiega mozolnie, dużo czasu zajmuje 

korygowanie źle odczytanego tekstu.  
 

Ocena dobra 

Opanowanie podstawowych 

wiadomości na temat fortepianu 
Uczeń opanował większą część teoretycznej wiedzy z 

zakresu historii instrumentu, czołowych producentów 

fortepianów 

Opanowanie podstaw gry na 

fortepianie 
Uczeń ma prawidłową postawę przy instrumencie. 

Uczeń dość prawidłowo posługuje się aparatem gry, 

potrafi skorygować aparat po uwadze nauczyciela. 



Uczeń opanował podstawowe rodzaje artykulacji, radzi 

sobie z pedalizacją, ale w grze brakuje pewności i 

swobody. 

Nauka gry a’vista Uczeń ma niewielkie trudności z samodzielną wstępną 

analizą utworu pod kątem metrorytmiki i tonacji; 

wykonuje utwór (ćwiczenie) z drobnymi błędami, które 

zauważa i wie, jak je skorygować; realizuje większość 

oznaczeń artykulacji, dynamiki, prawidłowo realizuje 

rytm i znaki przykluczowe. 

Kształcenie umiejętności gry w 

zespole 
Gra w zespole jest dużym utrudnieniem dla ucznia. 

Ucznia dekoncentruje druga partia, przez co wykonanie 

jest mało swobodne i brakuje w nim zróżnicowanej 

dynamiki i oddanego charakteru. Wykonanie jest 

zgodne pod względem metrorytmiki i agogiki.  

Kształcenie umiejętności 

samodzielnej pracy 
Uczeń potrafi prawidłowo odczytywać tekst nutowy. 

Sam zwraca uwagę na aplikaturę i metrorytmikę, ale ma 

trudności z realizacją wszystkich elementów 

jednocześnie. Zauważa błędy i potrafi je skorygować.  

W domu pracuje w sposób dość systematyczny i 

świadomy; stara się realizować zalecenia nauczyciela.  

Z lekcji na lekcję widoczny jest postęp. 
 

Ocena bardzo dobra 

Opanowanie podstawowych 

wiadomości na temat fortepianu 
Uczeń opanował wymaganą teoretyczną wiedzę z 

zakresu historii instrumentu, czołowych producentów 

fortepianów 

Opanowanie podstaw gry na 

fortepianie 

Uczeń ma prawidłową postawę przy instrumencie i 

prawidłowo posługuje się aparatem gry, potrafi 

skorygować aparat po uwadze nauczyciela. Uczeń 

swobodnie posługuje się podstawowymi rodzajami 

artykulacji; dobrze radzi sobie z pedalizacją. 

Nauka gry a’vista Uczeń potrafi dokonać wstępnej analizy utworu pod 

kątem metrorytmiki, tonacji i ogólnej budowy; 

wykonuje utwór (ćwiczenie) w sposób płynny; realizuje 

większość oznaczeń artykulacji, dynamiki, prawidłowo 

realizuje rytm i znaki przykluczowe oraz pozostałe 

znaki chromatyczne; z łatwością czyta nuty w oktawie 

małej, razkreślnej i dwukreślnej. 

Kształcenie umiejętności gry w 

zespole 
Uczeń chętnie muzykuje w duecie. Potrafi słuchać 

zarówno siebie, jak i partnera. Dostosowuje się do 

zmian w utworze, przez co wykonanie jest spójne. 

Odpowiedzialnie współpracuje z drugim 

instrumentalistą. 

Kształcenie umiejętności 

samodzielnej pracy 
Uczeń potrafi odczytywać tekst nutowy, zwracając 

uwagę jednocześnie na wszystkie elementy zapisu, w 

tym aplikaturę i oznaczenia dynamiczne. Sporadyczne 

błędy potrafi sam skorygować. Pracuje systematycznie 

i w sposób świadomy realizuje wskazówki nauczyciela.  

Z lekcji na lekcję widoczny jest postęp. Potrafi 



wykorzystywać wiedzę ogólnomuzyczną podczas 

samodzielnej pracy. 
 

Ocena celująca 

Opanowanie podstawowych 

wiadomości na temat fortepianu 
Jak w: ocena bardzo dobra. Uczeń opanował 

wymaganą teoretyczną wiedzę z zakresu historii 

instrumentu, czołowych producentów fortepianów 

Opanowanie podstaw gry na 

fortepianie 

Uczeń ma prawidłową postawę przy instrumencie i 

prawidłowo posługuje się aparatem gry. Aparat gry jest 

elastyczny i naturalnie dostosowuje się do wymagań 

technicznych, jakie stawia utwór bądź gama, czy 

pasaż. Uczeń opanował podstawowe rodzaje 

artykulacji i wymagane podstawowe techniki gry, 

dobrze radzi sobie z pedalizacją. Ma dużą 

samodzielność palców i wrodzoną biegłość w palcach. 

Grę charakteryzuje duża pewność i swoboda. 

Nauka gry a’vista Uczeń potrafi dokonać wstępnej analizy utworu pod 

kątem metrorytmiki, tonacji i ogólnej budowy; 

wykonuje utwór (ćwiczenie) w sposób płynny; 

realizuje oznaczenia artykulacji, dynamiki, prawidłowo 

realizuje rytm i znaki przykluczowe oraz pozostałe 

znaki chromatyczne; z łatwością czyta nuty w oktawie 

wielkiej, małej, razkreślnej i dwukreślnej. 

Kształcenie umiejętności gry w 

zespole 
Jak w: ocena bardzo dobra, z tymże uczeń wykonuje 

program trudniejszy, aniżeli przewidziany na ocenę 

bardzo dobrą.  

Kształcenie umiejętności 

samodzielnej pracy 

Jak w: ocena bardzo dobra. 

Dodatkowo uczeń bierze udział w koncercie szkolnym; 

wykonuje pracę przewyższającą oczekiwania 

nauczyciela;  pracuje systematycznie i w sposób 

świadomy realizuje wskazówki nauczyciela; gra 

szerszy i trudniejszy repertuar, niż przewidziany na 

ocenę bardzo dobrą.  
 

 


