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PIERWSZY ROK NAUKI – KLASA V c6 i KLASA III c4 
 
Poznanie podstawowych wiadomości na temat fortepianu  

 

Uczeń:  
 1) określa poszczególne części fortepianu;  

 2) poznaje możliwości brzmieniowe instrumentu;  
 3) prawidłowo rozpoznaje klawisze, orientuje się w rejestrach instrumentu. 
 
 

2. Opanowanie podstaw gry na fortepianie  
 

Uczeń:  
 1) zachowuje prawidłową postawę przy fortepianie (wysokość, odległość siedzenia, ułożenie 
 nóg), 
 2) nabiera prawidłowych nawyków w zakresie posługiwania się aparatem gry 
 zachowując: swobodę aparatu ruchowego, właściwe ułożenie dłoni i palców 
 na klawiaturze, koordynację rąk;  

3) zna podstawy notacji muzycznej:  

 a) nutę jako graficzny symbol dźwięku,  

 b) akoladę,  

 c) dwie pięciolinie, klucz wiolinowy i basowy,  

 d) podział na takty, kreskę taktową, podwójną kreskę taktową,  
 e) krzyżyk, bemol, kasownik, 

 f) aplikaturę, 

 4) stara się prawidłowo realizować zapis graficzny artykulacji i dynamiki;  
 5) gra artykulacją portato i legato;  
 6) stosuje palcową technikę gry; 
 7) stosuje zróżnicowaną dynamikę;  

8) stara się wydobyć odpowiedni dźwięk w zależności od charakteru utworu. 
 
 

3. Nauka gry a vista  
 

Uczeń:  
 1) wraz z nauczycielem dokonuje wstępnej analizy tekstu ćwiczenia; 
 2) w obecności nauczyciela gra a vista łatwe ćwiczenia muzyczne w wolnym tempie 
 każdą ręką osobno – w kluczu wiolinowym i basowym.  
 
 

4. Kształcenie umiejętności gry w zespole  
 

Uczeń:  
 1) gra utwory oryginalne lub transkrypcje na 4 ręce z nauczycielem lub innym uczniem;  
 2) potrafi współpracować z drugim wykonawcą zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, 
 w czasie wykonywania swojej partii utworu stara się słyszeć pełne jego brzmienie.  
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5. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy  
 

Uczeń:  
 1) ćwiczy w domu systematycznie i samodzielnie; przygotowuje się do lekcji zgodnie 
 ze wskazówkami nauczyciela;  
 2) wykonuje z pamięci wybrane utwory;  
 3) podczas ćwiczenia wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas zajęć 
 ogólnomuzycznych. 
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DRUGI ROK NAUKI – KLASA VI c6 i KLASA IV c4 
 

1. Poznanie podstawowych wiadomości na temat fortepianu  
 

Uczeń:  
 1) zna i określa poszczególne części fortepianu;  
 2) zna możliwości brzmieniowe instrumentu;  
 3) prawidłowo rozpoznaje klawisze i oktawy. 
 
 

2. Opanowanie podstaw gry na fortepianie  
 

Uczeń:  
 1) zachowuje odpowiednią postawę przy instrumencie;  
 2) prawidłowo posługuje się aparatem gry (ułożenie rąk, pozycja dłoni i palców, 
 swoboda nadgarstka, koordynacja i niezależność rąk);  
 3) realizuje podstawowy zapis notacji muzycznej w kluczu wiolinowym i basowym 
 (przyporządkowuje nutę jako zapis graficzny właściwym klawiszom, prawidłowo 
 odczytuje rytm i znaki chromatyczne);  
 4) prawidłowo realizuje zapis graficzny artykulacji i dynamiki;  
 5) posługuje się artykulacją portato, legato i staccato;  
 6) posługuje się techniką palcową w stopniu podstawowym;  
 7) stosuje zróżnicowaną dynamikę;  
 8) zna podstawowe zasady kształtowania dźwięku.  
 
 

3. Nauka gry a vista  
 

Uczeń:  
 1) dokonuje wstępnej analizy tekstu;  
 2) gra a vista proste utwory, każdą ręką osobno – w kluczu wiolinowym i basowym.  
 
 

4. Kształcenie umiejętności gry w zespole  
 

Uczeń:  
 1) gra łatwe utwory na 4 ręce z nauczycielem lub innym uczniem;  
 2) realizuje spójną interpretację w zespole (agogika, dynamika).  
 
 

5. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy  
 

Uczeń:  
 1) realizuje zalecenia nauczyciela oraz koryguje popełniane błędy podczas 
 samodzielnej pracy;  
 2) wykonuje z pamięci wybrane utwory;  
 3) wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach (zwłaszcza 
 ogólnomuzycznych). 


