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Ms Anna Mytko 

 

Performing in solo and 

ensemble with 

increasing accuracy, 

control and expression 

- singing a number of songs 

from a variety of 

songbooks, including carols, 

hymns and rounds; 

- using staccato and legato 

articulation in singing and 

playing the recorder; 

 

- playing a number of tunes 

on the recorder using notes 

from E4 to D5, including 

Ode to Joy, rounds and 

carols; 

- playing a variety of 

rhythmic patterns from the 

notes; 

- playing renaissance court 

dances on the recorder with 

an accompaniment of 

percussion; 

Granie i śpiewanie solo 

oraz w zespołach.  

 

 

(obszar 2) 

- śpiewanie piosenek z 

różnorodnych śpiewników, 

m.in. kolęd, hymnów i 

kanonów; 

- używanie podstawowych 

środków artykulacji, czyli 

staccato i legato w śpiewie i 

grze na flecie prostym; 

- granie wybranych utworów 

na flecie prostym, m.in. Odę 

do radości, kolędy oraz 

kanony na dźwiękach od e1 

do d2; 

- wykonywanie różnych 

schematów rytmicznych z 

nut; 

- granie renesansowych 

tańców dworskich na fletach 

prostych z towarzyszeniem 

akompaniamentu 

perkusyjnego; 

Improvising and 

composing 
- rhythmic improvisation 

using the following 

elements: triplets, dotted 

notes, pauses; 

- composing a layered 

schemes for a number of 

percussion instruments; 

 

 

- improvising spontaneously 

a rhythmic accompaniment 

to the given music; 

- improvising music, dance 

and drama to the given 

Improwizacja i 

kompozycja 

(obszar 2) 

- rytmiczna improwizacja z 

użyciem następujących 

elementów: triole, rytm 

punktowany, pauzy; 

- układanie 

wielowarstwowych 

schematów rytmicznych 

przy pomocy instrumentów 

perkusyjnych; 

- spontaniczna improwizacja 

na perkusji do zadanej 

muzyki; 

- komponowanie muzyki, 

tańca i akcji dramatycznej 

do zadanego tematu; 



topic; 

Listening with attention to 

detail 
- construction and tone 

colour of viola, cello, 

clarinet, trombone and basic 

electronic instruments; 

resonator in wind 

instruments; 

 

- learning about ternary and 

round form; 

- memorizing and 

recognizing the families of 

musical instruments; 

- instrumental music: 

orchetra, conductor, 

quartette and concert hall; 

- triple metre in music (¾), 

dancing waltz; 

- listening to carols and 

other pieces with attention 

to a type of metre and 

rhythmic patterns; 

- analyzing music – 

character and which music 

elements influence it; 

Słuchanie muzyki i 

rozpoznawanie jej cech  

(obszar 3) 

- budowa i brzmienie 

altówki, wiolonczeli, 

klarnetu, puzonu oraz 

podstawowych 

instrumentów 

elektronicznych; co rezonuje 

w instrumentach dętych? 

- nauka o formie 

trzyczęściowej i kanonie; 

- zapamiętanie i 

rozpoznawanie rodzin 

instrumentów; 

- muzyka instrumentalna: 

orkiestra, dyrygent, kwartet 

oraz sala koncertowa; 

- metrum trójdzielne ¾, 

tańczenie walca; 

- słuchanie kolęd oraz 

innych utworów; 

rozpoznawanie metrum i 

schematów rytmicznych; 

- analiza utworu – jaki jest 

charakter utworu oraz 

elementy muzyki, które na 

niego wpływają; 

Using and understanding 

musical notations  
- revising notes and rests 

values, learning about 

semiquaver and staff 

notation in treble clef from 

E4 to E5; 

- music notation in Braille; 

 

- basic dynamics markings; 

 

Rozumienie i umiejętność 

zapisu elementów notacji 

muzycznej 

(obszar 1) 

- powtórzenie wartości nut i 

pauz; nauka o szestnastce; 

nuty na pięciolinii od e1 do 

e2; 

 

- notacja muzyczna w 

Braille'u 

- podstawowe pojęcia z 

zakresu dynamiki; 

Developing an 

understanding of the 

history of music 

- learning about court 

dances and their origin; 

- discovering the roots of 

electronic music and its 

main styles; 

Rozwijanie wiedzy i 

rozumienia pojęć z 

zakresu historii muzyki 

(obszar 1) 

- nauka o tańcach dworskich 

i ich pochodzeniu; 

- odkrywanie korzeni 

muzyki elektronicznej i jej 

głównych nurtów 

Music appreciation - learning about the Polish 

national anthem, its 

historical context and the 

cultural role it plays; 

Kultura muzyczna 

 

(obszar 1 -3 ) 

- historia hymnu polskiego 

oraz jego rola w historii 

Polski; 

 



- meaning of Beethoven's 

Ode to Joy;  

- appreciating World Music 

– dances from a variety of 

traditional cultures; 

- handicapped musicians 

and composers, e.g. Bach, 

Beethoven; 

- dancing polonez and 

kujawiak; 

- znaczenie Ody do radości 

Beethovena; 

- nauka o muzyce na świecie 

– tańce z różnych zakątków 

świata; 

- niepełnosprawni muzycy i 

kompozytorzy, jak Bach lub 

Beethoven; 

- nauka poloneza i 

kujawiaka; 

 

 

 

UCZEŃ POWINIEN/ A STUDENT SHOULD: 

 

- być przygotowanym na każdą lekcję, 

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 

- podejmować wysiłek, aby opanować muzyczne umiejętności wymagane w programie, 

- traktować innych uczniów i nauczyciela z szacunkiem, 

- być pozytywnie nastawionym do zajęć i pomocnym dla innych uczniów. 

 

- be prepared to the lessons, 

- participate actively in classes, 

- make progress to learn both the practical skills and theoretical knowledge, 

- show respect to other students and the teacher, 

- be positive and helpful during the music classes. 

 

ZASADY OCENIANIA / ASSESSMENT POLICY 

 

Ocenianie ma na celu / Purpose of assessment 

- wystawić ocenę, która reprezentuje wiedzę osiągniętą przez ucznia, 

- pokazać mocne i słabe strony w pracy ucznia. 

 

- give an official feedback 

- show both positive and negative aspects of student's progress 

 

PRZEDMIOT OCENY OBEJMUJE/ ASSESSMENT COVERS 

 

- wysiłek wkładany podczas realizacji zadań, 

- umiejętności muzyczne (śpiew, gra na instrumentach), 



- postawę i zaangażowanie w podejmowane działania, 

- uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej, 

- umiejętność pracy w zespole, 

- rozwój inwencji twórczej, 

- podejmowanie dodatkowych działań (udział w konkursach, festiwalach), 

 

 

- great effort during the classwork, 

- musical skills, e.g. instrumental playing or singing 

- positive attitude and engagement in the lessons 

- demonstrating great knowledge of the subject 

- creativity 

- taking up extra-curricular activities, e.g. competitions, festivals, music exams; 

 

 

FORMY OCENIANIA (waga poszczególnych kategorii ocen) / AREAS OF ASSESSMENT 

(weight of each grade) 

 

 

- sprawdziany lub projekty obejmujące większy zakres materiału (waga 3) / Tests or long-term 

projects ( weight 3) 

- projekty kompozytorskie (waga 2) / creative projects (weight 2) 

- kartkówki (waga 2)/ (weight 2) 

- granie i śpiewanie (waga 2)/ instrumental playing or singing (weight 2) 

- praca domowa (waga 1)/ homework (weight 1) 

- odpowiedź ustna (waga 1)/ oral answer (weight 1) 

- praca na lekcji (waga 1)/ classwork (weight 1) 

 

 

 

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY/ GENERAL GRADE DESCRIPTORS 

 

A+ grade is awarded to a pupil who: 

- presents a broad knowledge of the syllabus and outside of it, and takes an active part in 

extra-curricular activities; 

- shows a keen interest in the subject by being active during music classes, presenting one's 

own opinions, applying relevant information in a wide variety of contexts, participating in live 



concerts etc. 

- sings and plays with control, accuracy, proper intonation and expression; 

Ocena A+ jest przyznawana, gdy uczeń: 

- posiada wiedzę i umiejętności z programu oraz wykraczające ramy programu; bierze także 

udział w zajęciach dodatkowych; 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

wyrażanie własnych opinii, prezentowanie zdobytej wiedzy w różnym kontekście, 

uczestnictwo w koncertach itd. 

- śpiewa i gra kontrolując dźwięk, zapis nutowy, oraz intonację; 

  

A grade is awarded to a pupil who: 

- displays very broad knowledge of factual information in the syllabus; 

- shows understanding of music terms in most contexts; 

- sings and plays with control, accuracy and proper intonation; 

Ocena A jest przyznawana, gdy uczeń: 

- posiadł szeroką wiedzę z programu nauczania; 

- wykazuje zrozumienie muzycznych terminów; 

- śpiewa i gra kontrolując dźwięk, zapis nutowy, oraz intonację; 

 

B grade is awarded to a pupil who: 

- displays broad knowledge of factual information in the syllabus and shows sound 

understanding of most music terms; 

- sings and plays correctly most of music pieces in the syllabus; 

Ocena B jest przyznawana, gdy uczeń: 

- posiadł dużą wiedzę z programu nauczania muzyki oraz prezentuje solidne zrozumienie 

terminów muzycznych; 

- śpiewa i gra poprawnie większość utworów z programu nauczania; 

 

C grade is awarded to a pupil who: 

- demonstrates difficulties in learning most of concepts in the syllabus; 

- usually needs teacher's support; 

- sings and plays satisfactory the easiest pieces in the syllabus; 

Ocena C jest przyznawana, gdy uczeń: 

- ma trudności ze zrozumieniem większości terminów muzycznych z programu nauczania; 

- zazwyczaj potrzebuje wsparcia nauczyciela w różnych zadaniach; 

- śpiewa i gra zadowalająco najłatwiejsze utwory z programu nauczania; 

 



D grade is awarded to a pupil who: 

- fails to learn most of music concepts in the syllabus; 

- needs a lot of teacher's support in his classwork; 

Ocena D jest przyznawana, gdy uczeń: 

-  nie opanował umiejętności zawartych w programie nauczania; 

- potrzebuje bardzo dużo pomocy ze strony nauczyciela; 

 

 

 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA/ PUPILS' RIGHTS AND DUTIES 

 

- Uczniowie mają prawo być nieprzygotowani do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, pracy 

domowej, przygotowania do odpowiedzi) dwa razy w semestrze bez żadnych konsekwencji. 

 

- Zadania domowe mogą mieć charakter praktyczny, czyli przygotowanie utworu na 

instrumencie; brak przygotowania oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej; 

- Brak pisemnej pracy domowy oznacza minus, a trzy minusy to ocena niedostateczna; uczeń 

może skasować do trzech minusów w semestrze poprzez przyniesienie odpowiedniej pracy 

domowej; 

- W semestrze odbędzie się jedna zapowiedziane klasówka; 

- Niezapowiedziane kartkówki mogą dotyczyć materiału tylko z ostatniej lekcji; 

- Pupils have the right to be unprepared for the lesson (no copybook /textbook /homework 

/unready for an oral presentation) twice a term with no consequences, however they need 

inform the teacher at the beginning of the lesson. 

 

- Homework tasks may be practical (i.e. practising a piece of music on the instrument) and 

failure to prepare it will result in E grade; 

- Failure to hand in a written homework task on time results in minus, and three minuses in E 

grade; however, student may correct three minuses over term by bringing appropriate tasks; 

- There is an announced test over each term; 

- Unannounced tests could be related to the last lesson only; 

 


