
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W
KAMIENIU POMORSKIM
WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOT GŁÓWNY: FORTEPIAN

Klasa I/6, I/4

Treści nauczania (podstawa programowa) 

1. Znajomość budowy instrumentu; klawiatura – nazwy klawiszy.
2. Prawidłowa postawa przy fortepianie oraz ustawienie aparatu gry.
3. Zapoznanie z brzmieniem rejestrów fortepianu.
4. Rozwijanie umiejętności gry ze słuchu popularnych melodii w artykulacji portato
(jeżeli pozwalają możliwości ucznia – również w innych artykulacjach).
5. Notacja w kluczu wiolinowym i basowym; znaki chromatyczne.
6. Wartości rytmiczne nut i pauz z uwzględnieniem ligatury i kropki (do szesnastki) ).
7. Pojęcie metrum i taktu.
8. Artykulacja portato, legato ( problem podkładania 1-szego palca ), staccato i non
legato.
9.  Oznaczenia  dynamiczne:  piano,  mezzoforte,  forte,  crescendo,  diminuendo.
10.Aplikatura.
11.Artykulacja dwudźwięków.
12.Kształtowanie niezależności artykulacyjnej i dynamicznej obu rąk.
13.Oddanie charakteru utworu.
14.Prawidłowe kształtowanie frazy; budowa formalna utworu. 
15.Nauka pamięciowego opanowania utworów. 
16.Przygotowanie ucznia do występu publicznego. 
17.Przygotowanie do gry zespołowej poprzez pracę z akompaniamentem nauczyciela.
18.Praca nad gamami i trójdźwiękami triady – zgodnie z założeniami programowymi
kl. I. 

 Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:
 programy przesłuchań półrocznych: 

w  klasie  I  nie  ma  przesłuchania  półrocznego,  formą  prezentacji  może  być
udział w koncertach szkolnych. 

 program egzaminu promocyjnego 
Na koniec klasy I nie ma egzaminu kpromocyjnego. Ocenę roczną wystawia
nauczyciel. Obowiązkowy jest udział ucznia w koncercie rocznym program 
-1 dowolnie wybrany utwór. 



 Osiągnięcia ucznia na zakończenie  I/6, I/4 roku nauki:

1. Posiada podstawowe wiadomości dotyczące budowy instrumentu.
2. Potrafi prawidłowo posługiwać się aparatem.
3. Zapoznał się z brzmieniem rejestrów fortepianu.
4. Potrafi grać ze słuchu proste melodie.
5.  Posiada  umiejętność  prawidłowego  odczytywania  zapisu  nutowego  w  kluczu
wiolinowym i basowym.
6. Posiada umiejętność prawidłowej realizacji rytmu w wykonywanych utworach.
7. Zna pojęcia metrum i taktu.
8. Posługuje się różnymi rodzajami artykulacji.
9. Potrafi określić dynamikę i charakter utworu.
10. Wykonuje utwór z uwzględnieniem prawidłowej aplikatury.
11. Posiada podstawową umiejętność artykulacji dwudźwięków.
12. Potrafi w podstawowym zakresie różnicować artykulacyjnie i dynamicznie plany
obu rąk.
13. Potrafi oddać charakter wykonywanego utworu.
14. Posiada podstawowe umiejętności kształtowania frazy.
15. Posiada umiejętność pamięciowego opanowania utworów.
16. Posiada podstawy obycia estradowego.
17. Posiada umiejętność wykonania utworu z akompaniamentem nauczyciela.
18. Potrafi wykonać gamy i trójdźwięki triady, zgodnie z założeniami programowymi
kl. I.

Klasa II/6, I/4

Treści nauczania (podstawa programowa) 
Kontynuacja i rozwinięcie wymagań programowych z klasy I: 
1. Poznanie notacji muzycznej w szerszych rejestrach.
2. Praca udoskonalająca artykulację (portato, legato, staccato i non legato).
3. Poszerzenie zakresu dynamicznego.
4. Poszerzenie zakresu agogicznego (rallentando, accellerando, fermata);
5. Frazowanie – praca udoskonalająca.

            Wprowadzenie nowych elementów:
1. Przedtakt. 
2. Triola ósemkowa. 
3. Początki ornamentacji (przednutki, mordenty, obiegniki). 
4. Prawidłowa realizacja prostej imitacji.
5. Pedalizacja – pedał rytmiczny, synkopowany i lewy pedał. 
6. Wprowadzenie gry na 4 ręce. 
7. Przygotowanie ucznia do występów publicznych. 
8. Praca nad gamami i pasażami zgodnie z założeniami programowymi kl. II.

 Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:
 program przesłuchań technicznych:

gamy i pasaże – C dur, a moll:
1. równolegle i rozbieżnie (od współnego klawisza) przez 2 oktawy.



2.  trójdźwięk  toniczny  z  przewrotami  osobno  lub  razem  przez  2
oktawy.
3. gama chromatyczna osobno przez 1 oktawę.
4. 1 etiuda.

 program przesłuchań półrocznych: 
2 utwory dowolnie wybrane utwory.

 

 program egzaminu promocyjnego:
1. Etiuda.
2. Utwór dowolny. 

Osiągnięcia ucznia na zakończenie II/6, I/4 roku nauki:

1. Potrafi odczytywać notację muzyczną w różnych rejestrach fortepianu, w szerszym 
zakresie niż kl. I.
 2. - 5. Potrafi wykonać z pamięci utwór odpowiadający poziomem trudności wymaga-
niom programowym kl. II, uwzględniając poprawną realizację elementów interpreta-
cji: - artykulację, - dynamikę, - agogikę, - frazowanie. 
6. - 8. Prawidłowo realizuje występujące w utworze nowe elementy metrorytmiczne:   
- przedtakt, - triolę, - ozdobniki. 
9. Posiada umiejętność świadomego wykonania prostej imitacji. 
10. Stosuje prawidłową pedalizację w wykonywanych utworach rytmiczny, synkopo-
wany i lewy pedał). 
11. Posiada umiejętność gry w duecie na 4 ręce utworów zawartych w programie kl. 
II. 
12. Rozwija umiejętności opanowania estradowego. 
13. Potrafi wykonać gamy i pasaże toniczne, zgodnie z założeniami programowymi kl.
II.

Klasa III/6, II/4
Treści nauczania (podstawa programowa)
 Praca nad harmonijnym rozwojem technicznym i muzycznym ucznia:

1. Podstawowe wiadomości z historii instrumentu. 
2. Artykulacja portato, legato, staccato i non legato – praca udoskonalająca. 
3. Tempa – poszerzenie zakresu o tempo vivo i allegro.
4. Polirytmia - / . 
5. Dynamika: pp – ff. 
6. Dwudźwięki (potarto, legato i staccato), oraz trójdźwięki - umiejętność wyekspono-
wania właściwego dźwięku. 
7. Doskonalenie śpiewnego prowadzenia linii melodycznych i prawidłowego frazowa-
nia.
8. Budowa formalna utworów z uwzględnieniem formy allegra sonatowego. 
9. Polifonia – umiejętność równoczesnego prowadzenia niezależnych linii melodycz-
nych w obu rękach. 
10.  Homofonia – wykonanie linii  melodycznej  i  akompaniamentu w odpowiednich
proporcjach dynamicznych.
11. Udoskonalanie pedalizacji. 



12. Zróżnicowanie stylistyczne utworów z różnych epok.
13. Gra zespołowa. 14. Praca nad gamami i pasażami zgodnie z założeniami progra-
mowymi kl. III.

 Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:
 program przesłuchań technicznych:

gamy i pasaże – D dur, h moll lub F dur, d moll:
1. równolegle i rozbieżnie (od wspólnego klawisza) przez 2 oktawy.
2. trójdźwięk toniczny z przewrotami  razem przez 2 oktawy.
3. gama chromatyczna równolegle przez 2 oktawę.
4. 1 etiuda.

 program przesłuchań półrocznych: 
2 utwory dowolnie wybrane utwory.

 

 program egzaminu promocyjnego: 
1. Etiuda,
2. Do wyboru utwór barokowy lub 1 część sonatiny,
3. Utwór dowolny. 

Osiągnięcia ucznia na zakończenie III/6, II/4 roku nauki:

1. Posiada podstawowe wiadomości z historii instrumentu. 
2. - 11. Potrafi wykonać z pamięci utwór odpowiadający poziomem trudności wyma-
ganiom programowym kl. III, uwzględniając: - precyzyjną artykulację, - wymagane
szybsze tempa, - szerszy zakres problemów metrorytmicznych, - szerszy zakres dyna-
miczny,  -  umiejętność  wyodrębniania  poszczególnych  składników  dwudźwięków  i
trójdźwięków, - śpiewność linii melodycznych i prawidłowe zasady frazowania, - bu-
dowę formalną utworów (allegro sonatowe), - prowadzenie niezależnych linii melo-
dycznych w obu rękach, - proporcje brzmieniowe prawej i lewej ręki, - prawidłowe za-
stosowanie pedalizacji. 
12. Posiada podstawowe umiejętności zróżnicowania stylistycznego utworów z róż-
nych epok. 
13. Posiada umiejętność gry w duecie na 4 ręce. 
14. Potrafi wykonać gamy i pasaże, zgodnie z założeniami programowymi kl. III

Klasa IV/6, III/4
Treści nauczania (podstawa programowa)

Dalsze kształtowanie warsztatu pianistycznego ucznia i jego rozwój artystyczny: 
1. Artykulacja portato, legato, staccato i non legato – praca udoskonalająca. 
2. Tempa – od largo do vivace. 
3. Oznaczenia agogiczne – rozszerzenie o tempo rubato. 
4. Praca udoskonalająca wykonywanie dwudźwięków (do oktawy) i trójdźwięków w
artykulacji portato, legato i staccato. 
5. Prowadzenie dwugłosu w jednej ręce. 



6. Kontrola barwy dźwięku i proporcji brzmieniowych w fakturze homofonicznej oraz
polifonicznej. 
7. Formy: allegro sonatowe, rondo i wariacje. 8. Polirytmia – trudniejsze warianty.
9. Dbałość o estetykę brzmienia i wyraz artystyczny wykonywanych utworów. 
10. Realizacja ozdobników występujących w utworach od epoki baroku do współcze-
sności. 
11. Zastosowanie pedalizacji – praca udoskonalająca. 
12. Czytanie a vista. 
13. Nabywanie umiejętności świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 
14. Gra zespołowa. 
15. Praca nad gamami i pasażami, zgodnie z założeniami programowymi kl. IV.

 Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:
 program przesłuchań technicznych:

gamy i pasaże – A dur, fis moll lub B dur, g moll:
1. równolegle i rozbieżnie (od wspólnego klawisza) przez 2 oktawy.
2. trójdźwięk toniczny z przewrotami  razem przez 2 oktawy.
3. pasaż toniczny zasadniczy przez 2 oktawy.
4. gama chromatyczna równolegle przez 2 oktawy.
5. 1 etiuda.

 program przesłuchań półrocznych: 
2 dowolnie wybrane utwory.

 

 program egzaminu promocyjnego:
1. Etiuda.
2. utwór barokowy
3. Wariacje, rondo lub 1 część sonatiny.
4. Utwór dowolny. 

Osiągnięcia ucznia na zakończenie IV/6, III/4 roku nauki:

1-11.  Potrafi  wykonać  z  pamięci  utwór  odpowiadający  poziomem  trudności  
wymaganiom programowym kl. IV, uwzględniając: - większą precyzję artykulacji w 
bardziej  zaawansowanych  tempach  utworów,  -  zmiany  agogiczne  (ritenuto,  
accelerando  i  tempo  rubato),  -  większą  precyzję  wykonawczą  dwudźwięków (do  
oktawy i  trójdźwięków w różnorodnych artykulacjach,  -  umiejętność prowadzenia  
dwugłosu w jednej  ręce,  -  kontrolę  barwy dźwięku i  proporcji  brzmieniowych  w  
fakturze  homofonicznej  i  polifonicznej,  -  budowę  formalną  wykonywanych  
kompozycji, - prawidłową realizację polirytmii, - konieczność dostosowania brzmienia
i  wyrazu  artystycznego  wykonywanych  utworów  do  stylu  epoki,  -  prawidłową  
realizację ozdobników w utworach różnych epok, - precyzyjne zastosowanie pedału. 
12. Prawidłowo odczytuje a vista tekst muzyczny z programu kl. II. 
13. Posiada umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 



14. Posiada umiejętność muzykowania w zespole kameralnym. 
15. Potrafi wykonać gamy i pasaże, zgodnie z założeniami programowymi kl. IV, w 
tempie umiarkowanym z odpowiednią pulsacją.

Klasa V/6, III/4
Treści nauczania (podstawa programowa)

Dalsze kształtowanie warsztatu pianistycznego i rozwój artystyczny ucznia: 
1. Dostosowanie rodzaju artykulacji do charakteru utworów i stylistyki epok. 
2.  Zwiększenie  wymagań  dotyczących  precyzji  i  sprawności  wykonywania  
różnorodnych  zadań  technicznych:  -  przebiegów  gamowych,  -  przebiegów  
pasażowych, - dwudźwięków i akordów, - repetycji, - ornamentacji. 
3.  Pogłębienie  strony artystycznej  wykonywanych utworów:  -  praca  nad jakością  
dźwięku,  -  poszerzenie  zakresu  dynamicznego,  -  wyraziste  kształtowanie  frazy,  -  
pogłębienie  świadomości  budowy  formalnej  utworu,  -  praca  nad  precyzyjną  
pedalizacją, 
4. Doskonalenie interpretacji  utworów barokowych, klasycznych, romantycznych i  
współczesnych, z uwzględnieniem różnic stylistycznych. 
5. Doskonalenie polirytmii. 6. Czytanie a vista. 
7. Doskonalenie umiejętności świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.
8. Gra zespołowa.

            9. Praca nad gamami i pasażami, zgodnie z założeniami programowymi kl. V.

 Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:
 program przesłuchań technicznych:

gamy i pasaże – E dur, cis moll lub Es dur, c moll:
1. równolegle  przez 4 oktawy.
2. trójdźwięk toniczny z przewrotami  razem przez 4 oktawy.
3. pasaż toniczny zasadniczy z z przewrotami przez 2 oktawy.
4. gama chromatyczna równolegle przez 2 oktawy.
5. 1 etiuda.

 program przesłuchań półrocznych: 
2 dowolnie wybrane utwory.

 

 program egzaminu promocyjnego: 
1. Etiuda,
2. utwór barokowy,
3. Wariacje, rondo lub 1 część sonatiny,
4. Utwór dowolny.



Osiągnięcia ucznia na zakończenie V/6, III/4 roku nauki:

 1.  5.  Potrafi  wykonać  z  pamięci  utwór  odpowiadający  poziomem  trudności  
wymaganiom programowym kl. V/6, III/4, uwzględniając: - precyzję zróżnicowanej  
artykulacji dostosowanej do stylu epoki, - większą sprawność techniczną w realizacji 
przebiegów  gamowych,  pasażowych,  strukturach  dwudźwięków  i  akordów  oraz  
ornamentacji i repetycji, - wyraz artystyczny – jakość dźwięku, zakres dynamiczny,  
kształtowanie frazy, świadomość budowy formalnej utworu, precyzyjna pedalizacja, - 
stylistykę  interpretacji  utworów  barokowych,  klasycznych,  romantycznych  i  
współczesnych, - prawidłową realizację struktur polirytmicznych. 
6. Potrafi w prawidłowy  sposób  odczytać  a  vista  tekst  muzyczny  utworów  z  
programu kl. II i III/6, I i II/4. 
7. Posiada umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.
8. Posiada umiejętność muzykowania w zespole kameralnym. 
9. Potrafi wykonać gamy i pasaże,  zgodnie z założeniami programowymi kl. V/6,  
III/4, w tempie szybszym z odpowiednią pulsacją

Klasa VI/6, IV/4
Treści nauczania (podstawa programowa)

Dalszy harmonijny rozwój techniczny i muzyczny ucznia, podsumowanie wiadomości
i umiejętności zdobytych w klasach niższych: 
1. Swobodne posługiwanie się: - różnymi rodzajami artykulacji, - drobną techniką 
palcową, techniką pasażową, dwudźwiękową, akordową i techniką repetycji, - orna-

mentyką, - pedalizacją, - szerokim zakresem dynamiki.
2. Dostosowanie odpowiedniego rodzaju artykulacji, barwy dźwięku i pedalizacji do 
stylu epoki. 
3. Rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia i kształcenie wyobraźni 
muzycznej. 
4. Dalsze kształcenie umiejętności opracowywania utworów pod kątem budowy for-

malnej utworu. 
5. Praca udoskonalająca czytanie a vista.
6. Doskonalenie umiejętności świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 
7. Rozwijanie umiejętności samodzielnego opracowywania utworów.
8. Gra zespołowa. 

            9. Praca nad gamami i pasażami, zgodnie z założeniami programowymi kl. VI/6, IV/4.

 Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:
 program przesłuchań technicznych:

gamy i pasaże – H dur, gis moll lub As dur, f moll:
1. równolegle  przez 4 oktawy.
2. trójdźwięk toniczny z przewrotami  razem przez 4 oktawy.
3. pasaż toniczny zasadniczy z przewrotami przez 4 oktawy.
4. czterodźwięk septymowy w 2 oktawy
5. gama chromatyczna równolegle przez 4 oktawy.
6. 1 etiuda.



 program przesłuchań półrocznych: 
2 dowolnie wybrane utwory.

 

 program egzaminu końcowego:
1. Etiuda,
2. Utwór barokowy,
3. Wariacje, rondo lub 1 część sonatiny,
4. Utwór dowolny. 

Osiągnięcia ucznia na zakończenie VI/6, IV/4 roku nauki:

1. - 3. Potrafi wykonać z pamięci utwór odpowiadający poziomem trudności 
wymaganiom programowym kl.VI/6, IV/4, uwzględniając: - wyższy poziom wymagań
dotyczących realizacji problemów technicznych zawartych w treściach nauczania dla 
kl. VI/6,IV/4 - dostosowanie odpowiedniego rodzaju artykulacji, barwy dźwięku i 
pedalizacji do stylu epoki, - walory artystyczne – ekspresję twórczą oraz 
wyobraźnię muzyczną. 
4. Rozumie budowę formalną wykonywanych utworów. 
5. Potrafi samodzielnie odczytać a vista tekst muzyczny z zakresu kl. III i IV/6 oraz 
III/4. 
6. Posiada umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 
7. Posiada umiejętność samodzielnego opracowywania utworów z zakresu programu 
szkoły muzycznej I stopnia.
8. Potrafi muzykować w zespole kameralnym. 
9. Potrafi wykonać gamy i pasaże, zgodnie z założeniami programowymi kl. VI/6, 
IV/4 w tempie szybkim, z odpowiednią pulsacją.

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU FORTEPIAN
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

–  posiadł  wiedzę  i  umiejętności  znacznie  wykraczające  poza  program  w  danej  klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

– biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania  danej  klasy,  proponuje  rozwiązania  nietypowe,  a
także rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy

– osiąga sukcesy w konkursach  na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym, lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonej w programie nauczania danej klasy



–  sprawnie  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami,  samodzielnie
rozwiązuje  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  w  programie  nauczania,  potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
– gra na fortepianie bezbłędnie technicznie, a jednocześnie interesująco od strony muzycznej

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
– poprawnie korzysta z wiadomości, różnicuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne
– gra na fortepianie poprawnie pod względem technicznym i muzycznym, lecz z  małymi
niedociągnięciami

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
– opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej
nauce  gry  na  fortepianie,  rozwiązuje  zadania  o  średnim  stopniu  trudności,  czasem  przy
pomocy
nauczyciela
–  gra  z  wyraźnymi  brakami  technicznymi  lub  muzycznymi,  ale  z  zadatkami  na  postępy
muzyczne w dalszej nauce

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
– w ograniczonym zakresie  opanował  podstawowe wiadomości  i  umiejętności  w grze  na
gitarze, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z
tego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

–  rozwiązuje,  często  przy  pomocy  nauczyciela,  zadania  typowe  o  niewielkim  stopniu
trudności

–  gra  na  fortepianie  z  dużymi  brakami  technicznymi  lub  muzycznymi,  ale  nie
przekreślającymi całkowicie jego postępów w dalszej nauce

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

–  nie  opanował  niezbędnego  minimum  podstawowych  wiadomości  i  umiejętności
określonych w programie nauczania w danej klasie

– nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu
trudności

– nie spełnia minimum programowego i nie rokuje żadnych lub prawie żadnych nadziei na
rozwój i wykonanie zadań technicznych.

Poza artystycznym poziomem wykonania programu przesłuchania semestralnego i egzaminu
końcowego na ocenę semestralną i końcowo roczną mają wpływ cząstkowe oceny miesięczne



wystawiane  przez  nauczyciela  prowadzącego  jako informacje  o poziomie  realizacji  zadań
edukacyjnych. 

Brane  jest  również  pod  uwagę:  frekwencja  na  zajęciach,  przygotowanie  do  zajęć,
zaangażowanie  w pracę na  lekcjach,  znajomość  i  wykonanie  utworów przewidzianych  na
dany  rok  szkolny, udział  w  koncertach, realizacja  zadań  przewidzianych  w  programie
nauczania. Ocena egzaminacyjna –  roczna lub końcowa jest oceną komisyjną. 

Laureaci  regionalnych,  makroregionalnych  i  ogólnopolskich  konkursów  solistycznych  w
klasach II-V są zwalniani z tej części programu przesłuchań lub egzaminów  rocznych, która
została wykonana na konkursie. 

Przy  wysokim  poziomie  artystycznym  wykonywanego  programu  są  w  danym  semestrze
klasyfikowani  do oceny celującej.  Uczniowie klasy V/6,  IV/4 przystępujący  do egzaminu
końcowego są zobowiązani do wykonania całości wymaganego programu egzaminacyjnego.

Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach na podstawie 
liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali: 
1) stopień celujący – 25 punktów;
2) stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
3) stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
4) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
5) stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
6) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów. 


