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I  

 
 

Lp. Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 

dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 

 i formy pracy 

 

Wymagania 

Wymagania 
edukacyjne 

podstawowe 

Wymagania 
edukacyjne 

ponadpodstawowe 

1. 

Organizacja pracy na zajęciach artystycznych  

• zapoznanie z systemem oceniania 

• zapoznanie z regulaminem pracowni 

Rzutnik 
multimedialny, 
komputer 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna. 

Uczeń  potrafi 
zorganizować  
warsztat pracy. 

Uczeń świadomie 
ukierunkowuje swój 
rozwój 

2. 
Podstawy zapisu nutowego – położenie nut na 
pięciolinii. 

Tablica, rzutnik 
multimedialny. 

Pogadanka, 
prezentacja, 
Praca w grupie. 

Uczeń potrafi zapisać 
nuty w kluczu 
wiolinowym i nazwać 
je nazwami 
literowymi od c1 – c2. 

Uczeń potrafi zapisać 
i odczytać wysokość 
dźwięków zapisanych 
na pięciolinii w kluczu 
wiolinowym i 
basowym w pełnej 
skali. 

3. 

Higiena i emisja głosu 

• poznanie możliwości ludzkiego głosu 

• poznanie metod emisyjnych oraz higieny 
głosu 

Rzutnik 
multimedialny, 
komputer, instrument 
klawiszowy. 

Pogadanka, 
prezentacja, ćwiczenia 
emisyjne, śpiew. 

Uczeń potrafi 
właściwie dbać o 
aparat mowy. Uczeń 
potrafi zaśpiewać 
piosenkę „Przy 
ognisku” 

Uczeń potrafi 
prawidłowo emisyjnie 
i intonacyjnie 
wykonywać proste 
ćwiczenia wokalne. 

4. 
Doskonalenie techniki wokalnej na przykładzie 
piosenki „Małe tęsknoty”. 

Teksty piosenek, 
Instrument 
klawiszowy. 

Ćwiczenie emisyjne 
rozszerzające skalę, 
ćwiczenia 
poprawiające 
intonację, 
Śpiew, 
Pogadanka połączona z 
analizą utworu. 

Uczeń potrafi 
wykonać proste 
ćwiczenia emisyjne, 
Uczeń śpiewa w 
sposób poprawny 
intonacyjnie 
piosenkę. 

Uczeń wykonuje w 
sposób bezbłędny 
piosenkę „Małe 
tęsknoty” i 
interpretuje ją 
poprzez odpowiednią 
artykulację i 
dynamikę. 



 

5. 
Historia fotografii i przegląd aparatów 
cyfrowych. 

Komputer, rzutnik 
multimedialny, aparat 
fotograficzny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna. 

Uczeń potrafi 
przytoczyć historię 
powstania fotografii i 
pierwszego zdjęcia. 
Uczeń zna termin 
camera obscura. 
 

Uczeń potrafi 
wymienić jaką rolę w 
historii fotografii 
odegrali: Heirich 
Shulze, 
Joseph – Nicephore 
Niepce, Wiliam Henry 
Fox Talbot i inni… 

6. Przegląd możliwości aparatów fotograficznych. 
Komputer, rzutnik 
multimedialny, aparat 
fotograficzny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne. 

Uczeń potrafi wskazać 
różnice między 
aparatem 
kompaktowym, 
hybrydą i lustrzanką. 

Uczeń świadomie 
wymienia typy 
aparatów 
fotograficznych oraz 
możliwości ich 
wykorzystania. 

7. 
Ćwiczenia rysunkowe – techniki rysowania 
ołówkiem. 

Blok rysunkowy, 
miękki ołówek, gumka 
chlebowa, rzutnik 
multimedialny. 

Prezentacja, 
ćwiczenia praktyczne. 

Uczeń wie na czym 
polega: 
- cross hatching 
- blending 
- rendering 
- squiglly lines 
- cross countur 

Uczeń potrafi 
wykorzystać w 
praktyce wiedzę o 
technikach 
rysunkowych i 
przedstawiać 
dowolny obiekt za 
pomocą kilku technik. 

8. Piosenka turystyczna 

Tekst piosenki 
turystycznej np. „Bo ja 
mam tylko jeden 
świat” 

Pogadanka,  
Śpiew, 
Ćwiczenia emisyjne. 

Uczeń zna funkcje 
piosenki turystycznej, 
uczeń jest wrażliwy 
na piękno przyrody i 
zna założenia 
aktywnego spędzania 
czasu. Uczeń potrafi 
wykonać w sposób 
poprawny piosenkę z 
lekcji. 

Uczeń prawidłowo 
pod względem 
emisyjnym wykonuje 
piosenkę oraz potrafi 
ją zinterpretować 
muzycznie i dokonać 
jej prostej analizy. 

9. Sztuka śpiewania w kanonie. 
Tekst i nuty kanonu, 
Instrument 
melodyczny. 

Ćwiczenia emisyjne, 
Śpiew, 
Pogadanka, 
Muzykowanie, 

Uczeń zna pojęcie 
kanonu. Uczeń potrafi 
stworzyć i wykonać w 
grupie kanon 

Uczeń potrafi 
wykonać wraz z 
innymi głosami kanon 
śpiewany na lekcji. 



 

Praca w grupie. rytmiczny. 

10. Wartości rytmiczne i metrum. 

Schemat podziału 
wartości rytmicznych, 
Instrumenty 
perkusyjne. 

Wykład, 
Ćwiczenia rytmiczne. 

Uczeń zna wartości 
rytmiczne, wie co to 
jest metrum i potrafi 
właściwie 
przyporządkować 
wartości rytmiczne do 
danego metrum. 

Uczeń potrafi 
wykonać na 
instrumencie 
perkusyjnym zapisany 
rytm w metrum 4/4 i 
¾. 

11. Wartości rytmiczne i metrum. 
Instrumenty 
perkusyjne. 

Wykład, 
Ćwiczenia rytmiczne. 

Uczeń zna wartości 
rytmiczne, wie co to 
jest metrum i potrafi 
właściwie 
przyporządkować 
wartości rytmiczne do 
danego metrum. 

Uczeń potrafi 
wykonać na 
instrumencie 
perkusyjnym zapisany 
rytm w metrum 6/8 i 
5/4. 

12. 
Doskonalenie techniki wokalne na przykładzie 
piosenki „Whisky”. 

Tekst piosenki, 
Instrument 
klawiszowy, 
Odtwarzacz CD. 

Pogadanka, 
Ćwiczenia emisyjne, 
Percepcja, 
Ćwiczenia rytmiczne, 
śpiew. 

Uczeń zna gatunek 
muzyczny blues-rock, 
uczeń jest wrażliwy 
na ludzkie 
niepowodzenia 
poprzez analizę 
piosenki. 

Uczeń potrafi 
ekspresyjnie wykonać 
utwór „Whisky” z 
repertuaru zespołu 
Dżem. 

13. Światło w fotografii. 
Rzutnik 
multimedialny. 

Wykład, 
Pogadanka, 
Pokaz. 

Uczeń zna rodzaje 
światła i wie jaki 
wpływ mają na 
wygląd końcowy 
fotografii. 

Uczeń potrafi 
kreatywnie 
wykorzystywać różne 
rodzaje oświetlenia 
do uzyskania 
zamierzonych 
efektów 
artystycznych. 

14. Ćwiczenia rytmiczne jedno i dwugłosowe. 
Instrumenty 
perkusyjne. 

Pogadanka, 
Ćwiczenia rytmiczne. 

Uczeń potrafi 
wykonać dowolnie 
zapisany schemat 
rytmiczny w metrum 
4/4 na instrumencie 
perkusyjnym.  

Uczeń potrafi 
wykonać oburącz 
rytm dwugłosowy w 
metrum 4/4, uczeń 
potrafi zapisać 
jednogłosowy rytm w 



 

metrum 4/4 
wykonany przez 
nauczyciela. 

15. Nauka gry na flecie pieśni „Rota”. 
Nuty pieśni „Rota”, 
Flet prosty sopranowy. 

Pogadanka, 
Muzykowanie. 

Uczeń potrafi 
wykonać 
przynajmniej część 
pieśni „Rota” na 
flecie, uczeń zna 
genezę powstania 
pieśni oraz autorów 
słów i muzyki. 

Uczeń potrafi 
wykonać w całości 
pieśń „Rota” na flecie 
prostym i potrafi 
wskazać zależności 
pomiędzy pieśnią a 
sytuacją w kraju w 
czasach jej powstania. 

16. 
Progresja w muzyce na przykładzie „Jarzębinowej 
pieśni”. 

Nuty „Jarzębinowej 
pieśni”, instrument 
klawiszowy, flet 
prosty. 

Pogadanka, 
muzykowanie, śpiew, 
ćwiczenia emisyjne, 
wykład, tworzenie. 

Uczeń potrafi 
zdefiniować słowo 
progresja i poprawnie 
zaśpiewać 
„Jarzębinową pieśń”. 

Uczeń prawidłowo 
rozpoznaje rodzaje 
progresji, potrafi sam 
stworzyć prostą 
progresję i wykonać 
ją na flecie prostym. 

17. Walor – zmięta kartka papieru. 

Blok rysunkowy 
format A3, farby 
plakatowe, woda 
pędzelek. 

Pogadanka, ćwiczenia 
plastyczne, tworzenie. 

Uczeń potrafi określić 
znaczenie słowa 
walor i spróbować za 
pomocą waloru 
odzwierciedlić zmiętą 
kartkę papieru. 

Uczeń w sposób 
dokładny i staranny 
potrafi odzwierciedlić 
zmiętą kartkę papieru 
za pomocą waloru. 

18. Test metrorytmiczny 
Instrumenty 
perkusyjne 

Ćwiczenia 
metrorytmiczne. 

Uczeń potrafi 
wykonać i zapisać 
prosty czterotaktowy 
schemat rytmiczny. 

Uczeń potrafi 
wykonać dwugłosowo 
czterotaktową 
sekwencję rytmiczną. 

19. Alteracje 

Rzutnik 
multimedialny, 
instrument 
klawiszowy. 

Wykład, 
Pokaz, 
Ćwiczenia słuchowe. 

Uczeń zna pojęcie 
alteracji, krzyżyka i 
bemola. 

Uczeń w praktyce 
stosuje podwyższenia 
i obniżenia dźwięków. 

20. Nie rzucim ziemi … 

Nuty i teksty pieśni 
patriotycznych, 
Instrument 
klawiszowy, 
Odtwarzacz CD. 

Wykład, 
Ćwiczenia emisyjne, 
Śpiew, 
Muzykowanie. 

Uczeń potrafi 
wymienić pieśni 
związane z 
odzyskiwaniem 
niepodległości przez 

Uczeń zna genezę 
powstania 
omówionych na lekcji 
pieśni, zna autorów 
pieśni, potrafi 



 

Polskę, 
Potrafi wymienić ich 
funkcję i zaśpiewać 
jedną z nich. 

wykonać z 
odpowiednią 
interpretacją 
omawiane pieśni. 

21. 
Nauka gry na flecie kolędy „Przybieżeli do 
Betlejem”. 

Nuty kolędy, 
Flet prosty. 

Pokaz, 
Muzykowanie. 

Uczeń potrafi 
wykonać na flecie 
kolędę „Przybieżeli do 
Betlejem”. Uczeń 
historię powstania 
kolęd. 

Uczeń potrafi z nut 
wykonać kolędę 
„Przybieżeli do 
Betlejem” oraz zna 
pojęcie kolędy i 
pastorałki oraz 
genezę powstania 
kolęd omówionych na 
lekcji. 

22. 
Nauka akompaniamentu rytmicznego do 
piosenki „Symetryczno liryczna” w metrum 2/4. 

Zestaw perkusyjny, 
Odtwarzacz CD, 
Instrument 
klawiszowy. 

Muzykowanie, 
Śpiew. 

Uczeń potrafi 
wykonać na perkusji 
rytm polki. 

Uczeń potrafi 
akompaniując klasie 
do piosenki wykonać 
na zestawie 
perkusyjnym rytm 
polki. 

23. Autofocus i głębia ostrości. 
Rzutnik, aparat 
fotograficzny, kilka 
obiektywów. 

Wykład, 
Pokaz, 
Ćwiczenia praktyczne. 

Uczeń potrafi 
zdefiniować pojęcia: 
autofocus oraz głębia 
ostrości. 

Uczeń zna zależności 
między głębią ostrości 
a przysłoną w 
aparacie, wie jak 
wykorzystać 
przysłonę, czułość i 
czas do manipulacji 
głębią ostrości. 

24. Studium dłoni. 
Blok rysunkowy, 
ołówek. 

Pokaz, ćwiczenia 
rysunkowe. 

Uczeń potrafi 
odwzorować 
schematycznie dłoń w 
prostym geście. 

Uczeń potrafi 
odwzorować 
dokładnie dłoń 
używając do tego 
również światłocienia 
i waloru. 

25. 
Doskonalenie techniki wokalnej na przykładzie 
piosenki „Ballada o wigilijnym śledziu”. Święta 
Bożego Narodzenia w twórczości regionalnej. 

Tekst i nuty piosenki, 
instrument 
klawiszowy, 

Ćwiczenia emisyjne i 
dykcyjne, śpiew, 
muzykowanie. 

Uczeń potrafi wskazać 
związek pomiędzy 
kulturą religijną i 

Uczeń w szybkim 
tempie wykonuje 
piosenkę, potrafi 



 

instrumenty 
perkusyjne. 

regionalną kulturą 
ludową. Uczeń 
poprawnie wykonuje 
piosenkę. 

dobrać do niej rytm. 

26. Kolędy i zwyczaje świąteczne. 

Teksty kolęd i 
pastorałek wraz z 
zapisem nutowym, 
Odtwarzacz CD, 
Instrument 
klawiszowy, 
Gitara. 

Pogadanka, 
Muzykowanie, 
Percepcja, 
Śpiew. 

Uczeń potrafi 
wykonać kolędy i 
pastorałki omawiane 
na lekcji. 

Uczeń zna genezę 
powstania 
omawianych kolę, wie 
czym różni się kolęda 
od pastorałki oraz jak 
i kiedy kolęda trafiła 
do kościoła. 

27. Ćwiczenia metrorytmiczne i wokalne. 

Instrumenty 
perkusyjne, 
Zestaw perkusyjny, 
Instrument 
klawiszowy, 
Teksty piosenkę. 

Ćwiczenia rytmiczne, 
muzykowanie, śpiew. 

Uczeń potrafi 
wykonać poznane 
utwory wokalne i 
zaakompaniować 
poprzez wykonanie 
zapisanego rytmu. 

Uczeń akompaniuje 
na zestawie 
perkusyjnym do 
poznanych utworów 
muzycznych. 

28. Wstęp do interwałów. 

Rzutnik 
multimedialny, 
Instrument 
klawiszowy. 

Wykład, 
Ćwiczenia słuchowe. 

Uczeń zna 
podstawowe 
interwały od prymy 
do oktawy. 

Uczeń rozpoznaje 
słuchowo interwały w 
obrębie oktawy. 

29. Interwały 

Rzutnik 
multimedialny, 
Instrument 
klawiszowy. 

Wykład, 
Ćwiczenia słuchowe. 

Uczeń zna i potrafi 
określić interwały 
szczegółowo. 

Uczeń rozpoznaje 
słuchowo interwały 
„szczegółowe” w 
obrębie oktawy. 

30. 
Przygotowanie do dyktanda muzycznego, 
ćwiczenia emisyjne. 

Instrument 
klawiszowy. 

Ćwiczenia słuchowe, 
ćwiczenia emisyjne, 
śpiew. 

Uczeń potrafi zapisać 
rytm zagranego 
fragmentu melodii.  

Uczeń potrafi zapisać 
w notacji muzycznej 
usłyszany fragment 
melodii. 

31. 
Gama d-moll – gra na flecie. Doskonalenie 
techniki wokalnej na przykładzie piosenki 
„Mówili na nią słońce”. 

Flet prosty sopranowy, 
instrument 
klawiszowy, 
odtwarzacz CD. 

Ćwiczenia emisyjne, 
śpiew, muzykowanie, 
wykład. 

Uczeń zna dźwięki 
gamy d-moll i potrafi 
zagrać ją na flecie 
prostym. 

Uczeń potrafi zapisać 
i zagrać gamę d-moll 
na flecie prostym. 
Uczeń wykonuje 
poprawnie piosenkę 
„Mówili na nią 



 

słońce” 

32. 
Akompaniament rytmiczny do piosenki „Mówili 
na nią słońce”. 

Zestaw perkusyjny, 
Instrument 
klawiszowy lub gitara. 

Muzykowanie, 
ćwiczenia rytmiczne. 

Uczeń potrafi wykona 
grove szesnastkowy 
na perkusji. 

Uczeń akompaniuje 
rytmem 
szesnastkowym do 
piosenki. 

33. Harmonia i akordy. 

Rzutnik 
multimedialny, 
Instrument 
klawiszowy. 

Ćwiczenia słuchowe, 
Wykład. 

Uczeń zna pojęcie 
akordu, harmonii i 
triady harmonicznej. 

Uczeń potrafi sam 
budować akordy i 
rozpoznaje słuchowo 
akordy mollowe i 
durowe. 

3. 

Kompozycja  
● zapoznanie z podstawową techniką 

kompozycji „złoty podział” 
● uwrażliwienie na „czystość”  kompozycji 
 

Komputer, rzutnik 
multimedialny, aparat 
fotograficzny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń świadomie 
komponuje obraz, 
potrafi ocenić 
kompozycję i dokonać 
selekcji własnych 
zdjęć. 

 

 

 

 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

5.  

Kanon jako wstęp do wielogłosowości 

• zapoznanie się z prostą formą 
wielogłosowości 

• ćwiczenie słuchu 

Instrument klawiszowy 
Ćwiczenia emisyjne, 
śpiew 

Uczeń potrafi wykonać prawidłowo kanon 
„Śpiewaj razem z nami”. Uczeń zna pojęcie 
kanonu i wielogłosowości. 

6. 

Wielogłosowość w muzyce popularnej na 
przykładzie piosenki  „Julia i ja” 

• uwrażliwianie na muzykę 
wielogłosową  

• kształcenie słuchu 

• kształcenie umiejętności wokalnych 

Instrument klawiszowy 
Ćwiczenia emisyjne, 
śpiew 

Uczeń potrafi wykonać w układzie 
wielogłosowym przeznaczone do tego partie 
utworu. Uczeń prawidłowo intonuje 
śpiewane przez siebie partie. 



 

• uwrażliwianie na piękno polskiej 
muzyki pop-rockowej 

7. 

Nauka gry na flecie pieśni „Rota” 

• kształcenie techniki gry na flecie 
prostym 

• uwrażliwianie na piękno i symbolikę 
pieśni o charakterze narodowym 

• kształcenie zdolności manualnych 

Flet prosty, rzutnik 
multimedialny 

Muzykowanie, 
pogadanka 

Uczeń potrafi zagrać na flecie prostym 
sopranowym pieśń „Rota” 

8. 

Wykorzystanie światłocienia do stworzenia 
wrażenie trójwymiarowości – ćwiczenia 
rysunkowe 

• kształcenie umiejętności postrzegania i 
analizy rzeczywistości 

• kształcenie techniki rysunku 
 

Ołówek, rzutnik 
multimedialny, komputer 

Pogadanka, ćwiczenia 
rysunkowe 

Uczeń potrafi narysować kilkoma technikami 
kulę stosując zasady światłocienia. 

9. 

Martwa natura – ćwiczenia rysunkowe 

• doskonalenie metod obserwacji 
rzeczywistości 

• ćwiczenie techniki rysunku 

• zapoznanie z metodami tworzenia 
kompozycji 

• kształcenie organizacji pracy 

Blok rysunkowy, ołówek, 
gumka 

Pogadanka, ćwiczenia 
rysunkowe 

Uczeń potrafi odwzorować za pomocą 
ołówka kompozycję złożoną z martwej 
natury. Uczeń wie jak mierzyć proporcje. 

 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

10. 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród – śpiewamy 
pieśni patriotyczne. 

• uwrażliwianie na piękno pieśni 
patriotycznych 

• doskonalenie techniki wokalnej 

• zapoznanie z literaturą muzyczna o 
charakterze narodowo - 
wyzwoleńczym 

Instrument klawiszowy Pogadanka, śpiew 
Uczeń zna znaczenie pieśni patriotycznych, 
potrafi wykonać: „Hymn Państwowy” oraz 
„Rotę” 



 

11. 

Podstawy gry na perkusji, zapis rytmu, 
ćwiczenia rytmiczne. 

• zapoznanie z techniką gry na perkusji 

• poznanie sposobu notacji perkusyjnej 

• przypomnienie wartości rytmicznych i 
metrum 

Perkusja, rzutnik 
multimedialny 

Ćwiczenia metro 
rytmiczne, pogadanka 

Uczeń potrafi odczytać prosty rytm 
perkusyjny w metrum 4/4 i wykonać go na 
instrumencie. 

12. 

Akompaniament rytmiczny do piosenki 
„Makumba” 

• kształcenie umiejętności gry 
zespołowej 

• doskonalenie techniki gry na perkusji 

• doskonalenie techniki wokalnej 

Perkusja, instrument 
klawiszowy 

Pogadanka, śpiew, 
muzykowanie. 

Uczeń wie co to tolerancja, potrafi wykonać 
akompaniament rytmiczny do piosenki, 
prawidłowo rytmicznie i intonacyjnie 
wykonuje piosenkę. 

13. 

Zapis tabularyczny nut dla gitary basowej na 
przykładzie piosenki „Makumba” 

• zapoznanie z zapisem nut 
przeznaczonym na instrumenty 
strunowe szarpane 

• zapoznanie z techniką gry na gitarze 
basowej 

• doskonalenie metro rytmiki i 
umiejętności wokalnych 

• kształcenie pracy zespołowej 

Gitara basowa, perkusja, 
rzutnik multimedialny, 
komputer, instrument 
klawiszowy. 

Pogadanka, 
muzykowanie 

Uczeń potrafi odczytać zapis tabularyczny nut 
i wykonać partię gitary basowej. Uczeń zna 
zasady gry na gitarze basowej i jej funkcję w 
zespole. 

 

 

 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

14. 

Perspektywa zbieżna na podstawie krajobrazu 
miejskiego – ćwiczenia rysunkowe. 

• zapoznanie lub przypomnienie 
terminu perspektywa 

• zapoznanie z rodzajami perspektywy i 

Rzutnik, komputer, ołówek, 
blok rysunkowy. 

Pogadanka, ćwiczenia 
rysunkowe. 

Uczeń potrafi wykorzystać znajomość 
perspektywy do wykonania rysunku 
krajobrazu miejskiego. 



 

możliwościami jakie im towarzyszą 

• doskonalenie umiejętności 
rysunkowych 

15. 

Utrwalenie zasad perspektywy – rysujemy 
drogę wraz z poboczem techniką pasteli 
suchej. 

• doskonalenie wykorzystania zasad 
perspektywy 

• poznanie zasad pracy z pastelą 

Blok rysunkowy, pastele 
Pogadanka, ćwiczenia 
rysunkowe. 

Uczeń potrafi zastosować zasady 
perspektywy w praktyce. Uczeń zna 
możliwości techniczne wykorzystania pasteli 
suchej. 

16. 

Nauka gry na flecie kolędy „Gdy śliczna panna” 

• uwrażliwianie na piękno kolęd  

• doskonalenie techniki gry na flecie 
prostym 

• poznanie zasad alteracji 

• doskonalenie czytania zapisu 
nutowego 

• kształcenie wrażliwości słuchowej i 
intonacji 

Rzutnik, komputer, flet 
prosty. 

Pogadanka, 
muzykowanie 

Uczeń potrafi zagrać na flecie kolędę „Gdy 
śliczna panna”. 

17. 

Kolędy i kolędowanie – nauka śpiewu 
pastorałki góralskiej „Oj, maluśki” 

• uwrażliwianie na piękno kultury 
kolędowania i kolęd polskich 

• doskonalenie umiejętności wokalnych 

 Instrument klawiszowy. 
Instrument 
klawiszowy. 

Uczeń potrafi prawidłowo wykonać 
pastorałkę „Oj, maluśki” 

 

 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

18. 

Podstawy obróbki cyfrowej zdjęcia na 
przykładzie programu graficznego „Gimp” 

● zapoznanie z funkcją histogramu 
● wskazanie możliwości korekty 

ekspozycji za pomocą narzędzia: 
krzywe i poziomy 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń potrafi dokonać samodzielnie korekty 
ekspozycji zdjęcia.  
Uczeń zna pojęcia tj. ekspozycja, histogram., 
poziomy, krzywe, warstwa, maska i potrafi je 
zdefiniować. 



 

● wskazanie możliwości rozjaśnienia 
niedoświetlonego zdjęcia poprzez 
mieszanie warstw 

● wskazanie możliwości  przyciemnienia 
prześwietlonego zdjęcia za pomocą 
mieszania warstw 

● zapoznanie z terminem „maska” i 
selektywnym wyrównaniem ekspozycji 

● wskazanie metody wyostrzania obrazu 
 

19. 

Podstawy obróbki cyfrowej zdjęcia na 
przykładzie programu graficznego „Gimp” 

● wskazanie możliwości poprawy 
kontrastu za pomocą narzędzia 
„krzywe” 

● zapoznanie z możliwością poprawy 
kolorystyki poprzez usunięcie 
przebarwień z fotografii 

● zapoznanie z możliwością poprawy 
kolorystyki poprzez nasycenie kolorów 

● zapoznanie z terminem „balans bieli” i 
jego korektą 

 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń potrafi dokonać korekty kolorystycznej 
fotografii.  
Uczeń zna pojęcie „balans bieli” 

 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

20. 
Poezja śpiewana – nauka piosenki „Życie to nie 
teatr” 

Gitara, rzutnik 
multimedialny, komputer 

Pogadanka, śpiew, 
muzykowanie 

Uczeń potrafi rozpoznać „poezję śpiewaną” 
spośród innych gatunków muzycznych. Uczeń 
prawidłowo wykonuje piosenkę Edwarda 
Stachury „Życie to nie teatr” 

21. 
Muzyka ludzi morza na przykładzie piosenki 
„Marco Polo” 

Instrument klawiszowy, 
gitara 

Pogadanka, śpiew 
Uczeń potrafi rozpoznać piosenkę z gatunku 
shanta i wykonać w układzie trzygłosowym 
refren piosenki. 

22. Ćwiczenia rytmiczne w metrum 2/4 i Perkusja, gitara basowa, Muzykowanie, śpiew Uczeń potrafi wykonać akompaniament 



 

akompaniament do piosenki „Marco Polo” instrument klawiszowy perkusyjny do piosenki w metrum 2/4 oraz 
odczytać i wykonać linię graną na gitarze 
basowej. 

23. 
Literatura źródłem inspiracji – ilustracja do 
tekstu Stanisłwa Lema (farby plakatowe) 

Tekst literacki, farby 
plakatowe, blok rysunkowy 
A3 

Ćwiczenia malarskie 

Uczeń potrafi zbudować w wyobraźni obraz 
zainspirowany dziełem literackim i 
przedstawić go w formie graficznej techniką 
farby plakatowej. 

24. 

Retusz fotografii portretowej w programie 
„Gimp” 

● Zapoznanie z podstawowymi 
technikami retuszu portretowego tj. 
usuwanie efektu czerwonych oczu, 
wygładzanie skóry, usuwanie 
odblasków, wybielanie zębów, 
usuwanie niedoskonałości skóry, 
zmiana koloru oczu. 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń wie co to portret  „beauty”. Uczaeń 
potrafi dokonać retuszu fotografii 
portretowej. 

 

 

 

 

 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

25. 

Korekta zniekształceń geometrycznych w 
programie „Gimp” 

● zapoznanie z możliwością prostowania 
zdjęć i kadrowanie 

● zapoznanie z możliwością prostowania 
elementów na fotografii (prostowanie 
budynków) 

● zapoznanie z możliwością usuwania 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń zna podstawowe problemy związane z 
fotografią architektury i potrafi je usunąć w 
programie „Gimp” 



 

zniekształceń beczkowatych 

26. 

Muzyka ludowa inspiracją dla współczesnych 
muzyków rokowych na podstawie zespołu 
Brathanki.  

• nauka piosenki „W kinie w Lublinie” 

• poznanie piękna i różnorodności 
muzyki ludowej 

Odtwarzacz CD, instrument 
klawiszowy, perkusja 

Pogadanka, śpiew 
muzykowanie, 
percepcja  

Uczeń potrafi wykonać piosenkę „W kinie w 
Lublinie”. Uczeń potrafi zaakompaniować na 
perkusji do piosenki. 

27. 

Muzyka innych narodów. Nauka gry na flecie 
irlandzkiej melodii ludowej 

• zapoznanie z muzyką innych kultur  

• nauka gry na Flacie irlandzkiej melodii 
ludowej 

• zapoznanie z metrum 6/8 

• poznanie nowych dźwięków na flecie 
prostym 

Flet prosty muzykowanie 
Uczeń potrafi wykonać na flecie prostym 
irlandzką melodie ludową.  

28. 

Akompaniament rytmiczny do irlandzkiej 
melodii ludowej w metrum 6/8 

• zapoznanie z nowym schematem 
metro rytmicznym 

• doskonalenie umiejętności gry 
zespołowej 

Perkusja, flet prosty 
Muzykowanie, 
tworzenie 

Uczeń potrafi wykonać rytm perkusyjny w 
metrum 6/8. Uczeń potrafi wykonać rytm 
wraz z fletem prostym. 

 

 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

29. 

Podstawy fotomontażu  
● zapoznanie z terminem fotomontaż i 

dostępnymi  technikami 
  

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń posługuje się pojęciami maska i 
warstwa. Potrafi wykonać prosty fotomontaż.  

30. 

Efekty graficzne i przygotowanie fotografii do 
wydruku 

● zapoznanie z techniką tworzenia 
fotografii czarno - białej 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń potrafi dokonać desaturacji fotografii, 
stylizować ją na stare zdjęcie. Uczeń potrafi 
przygotować materiał do wydruku. 



 

● zapoznanie z techniką tworzenia sepii  
● zapoznanie z działaniem filtra „stara 

fotografia” 
● wskazanie działań zmierzających do 

wydruku fotografii: skalowanie i 
wyostrzanie 

31. 

Projekt okładki książki techniką pasteli 

• doskonalenie wyobraźni plastycznej 

• doskonalenie techniki rysunku 
 

Komputer, rzutnik 
multimedialny, pastele, 
blok rysunkowy 

Pogadanka, ćwiczenia 
rysunkowe 

Uczeń potrafi zaprojektować okładkę książki. 

32. 
Multimedia, autopromocja, portfolio. 

• Poznanie metod promocji i prezentacji 
własnych osiągnięć artystycznych 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja możliwości 
programu Power Point 

Uczeń potrafi wykorzystać możliwości 
techniczne komputera i peryferii do 
prezentacji swoich osiągnięć. 
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Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

33. 

Organizacja pracy na zajęciach artystycznych  

• przypomnienie zasad pracowni 

• przypomnienie zasad systemu 
oceniania 

Rzutnik multimedialny, 
komputer 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna celów 

Uczeń  potrafi zorganizować  warsztat pracy, 
świadomie ukierunkowuje swój rozwój. 

34. 

Rejestracja audio na podstawie programu 
„Audacity” 

• zapoznanie z możliwościami 
domowego studia muzycznego 
 

Rzutnik multimedialny, 
komputer, mikrofon 

Pogadanka, 
prezentacja, ćwiczenia 
praktyczne 

Uczeń potrafi dokonać rejestracji audio i 
cyfrowej korekty nagrania. 

35. 

Walor w plastyce 

• zapoznanie z terminem walor 

• doskonalenie techniki malarskiej 

Jeden kolor farby 
plakatowej, pędzel, 
pojemnik na wodę, blok 
rysunkowy A3 

Pogadanka, pokaz, 
ćwiczenia malarskie. 

Uczeń potrafi za pomocą waloru i farby 
plakatowej przedstawić obraz zmiętej kartki 
papieru. 

36. 

Ćwiczenia metro rytmiczne na podstawie 
piosenki „Córka rybaka” 

• zapoznanie z rytmem w metrum 6/8  

• zapoznanie z możliwością łącznia w 
jednej piosence różnego rodzaju 
metrum. 

Perkusja, instrument 
klawiszowy 

Ćwiczenia wokalne, 
ćwiczenia rytmiczne, 
muzykowanie 

Uczeń potrafi wykonać poprawnie 
akompaniament do piosenki. Uczeń potrafi 
zaśpiewać poprawnie intonacyjnie piosenkę 
„Córka rybaka” 

37. 

Poezja śpiewana na przykładzie twórczości 
Jacka Kaczmarskiego 

• uwrażliwienie na piękno poezji 
śpiewanej 

• doskonalenie techniki wokalnej 

• zapoznanie z twórczością Jacka 
Kaczmarskiego 

Odtwarzacz CD, instrument 
klawiszowy 

Ćwiczenia wokalne, 
percepcja 

Uczeń potrafi wykonać piosenkę z repertuaru 
Jacka Kaczmarskiego 

 



 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

38. 

Grafika wektorowa na przykładzie programu 
„Inkscape” 

• zapoznanie z możliwościami programu 

• poznanie możliwości pracy z obiektami 
w programie „Inkscape” 

Rzutnik multimedialny, 
komputer 

Pogadanka, 
prezentacja, ćwiczenia 
praktyczne 

Uczeń potrafi wykonać prosty rysunek rakiety 
w programie „Inkscape” 

39. 

Martwa natura w grafice wektorowej 
● zapoznanie z możliwością klonowania i 

duplikowania obiektów 
● wskazanie możliwości użycia filtrów 

graficznych 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń potrafi samodzielnie wykonać grafikę 
wektorową składającą się na kompozycję 
kwiatową. 

40. 

Jeszcze Polska nie zginęła – pieśni i piosenki 
patriotyczne 

• uwrażliwianie na piękno pieśni 
patriotycznych 

• doskonalenie umiejętności wokalnych 

• zapoznanie ze znaczeniem i funkcją 
pieśni patriotycznej w czasie zaborów i 
okupacji 

Odtwarzacz Cd, instrument 
klawiszowy. 

Pogadanka, śpiew, 
muzykowanie, 
percepcja. 

Uczeń potrafi klasyfikować pieśni 
patriotyczne. Uczeń potrafi wykonać pieśni tj. 
Hymn Państwowy, Czerwone Maki, Piechota. 

41. 

Studium postaci  

• zapoznanie z proporcjami postaci 
ludzkiej 
 

Rzutnik multimedialny, 
komputer, ołówek, blok 
rysunkowy. 

Prezentacja, ćwiczenia 
rysunkowe 

Uczeń potrafi określić proporcje postaci 

42. 

Studium postaci 

• doskonalenie umiejętności rysowania 
postaci  

• zapoznanie z technikami rysunku 
postaci z natury 

Ołówek, blok rysunkowy  Ćwiczenia rysunkowe 
Uczeń potrafi wykorzystać w praktyce 
umiejętność mierzenia i zastosowania 
proporcji w rysunku portretowym. 

43. 

Kolędy i kolędowanie – nauka gry na flecie 
kolędy „Przybieżeli do Betlejem” 

• doskonalenie umiejętności gry na 
flecie prostym 

Flet prosty, rzutnik 
multimedialny, komputer 

muzykowanie 
Uczeń potrafi wykonać na flecie kolędę 
„Przybieżeli do Betlejem”. 
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Sposób realizacji, 
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44. 

Krzywe Beziera 
● zapoznanie z tworzeniem grafiki 

wektorowej za pomocą krzywych 
Beziera 

● wskazanie możliwości konwersji grafiki 
bitmapowej na wektorową 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń potrafi posługiwać się krzywymi 
Beziera tworząc projekty graficzne 

45. 
Praktyczne projekty –  plakat reklamowy 

● zapoznanie z praktycznym 
wykorzystaniem grafiki wektorowej 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
ćwiczenia praktyczne 

Uczeń sprawnie wykorzystuje w praktyce 
możliwości grafiki wektorowej tworząc plakat 
reklamowy. 

46. 

Doskonalenie śpiewu wielogłosowego na 
przykładzie piosenki „wołanie przez ciszę” 

• poznanie piosenki „Wołanie przez 
ciszę” 

• doskonalenie słuchu 

• doskonalenie umiejętności wokalnych 

Instrument klawiszowy, 
perkusja, gitara basowa 

Śpiew, muzykowanie 
Uczeń potrafi odczytać zapis nutowy i 
wykonać na instrumentach piosenkę. 

47. 

Kanon jako forma prostej wielogłosowości na 

przykładzie melodii ludowej „Moja łódź tak 

mała” 

• doskonalenie umiejętności śpiewu 

wielogłosowego 

• doskonalenie umiejętności wokalnych 

i słuchowych 

Instrument klawiszowy Śpiew, muzykowanie 
Uczeń potrafi wykonać w kanonie pieśń 
„Moja łódź tak mała” 
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48. 

Edyto nutowy „Muse Score” 

• zapoznanie z możliwościami 
darmowego edytora „Muse Score” 

• poznanie faktury polifonicznej pieśni 
„Gaude Mater Polonia” 

Rzutnik multimedialny, 
komputer 

Pogadanka, 
prezentacja, ćwiczenia 
praktyczne. 

Uczeń potrafi posługiwać się edytorem 
nutowym. 

49. 

Martwa natura  

• zapoznanie z techniką rysunku węglem 
rysunkowym 

• poznanie metod budowania refleksów 

• zapoznanie z techniką utrwalenia 
obrazów wykonanych techniką węgla 
rysunkowego 

Węgiel rysunkowy, 
sangwina, kreda, blok 
rysunkowy A3 

Pogadanka, ćwiczenia 
rysunkowe. 

Uczeń potrafi wykonać rysunek martwej 
natury węglem rysunkowym. 

50. 

Rozwijanie wyobraźni plastycznej 

• zapoznanie z techniką rozwijania 
wyobraźni plastycznej 

• doskonalenie techniki rysunkowej 

• doskonalenie przekładania wyobraźni 
na projekt graficzny 

Farby plakatowe, blok 
rysunkowy A3 

Ćwiczenia malarskie. 
Uczeń potrafi przełożyć na postać graficzną 
wyobrażenie powstałe na skutek ćwiczeń w 
klasie. 

51. 

Legendy muzyki rockowej – nauka gry na flecie 

piosenki „Yesterday” 

• doskonalenie techniki gry na flecie 

• zapoznanie z nowymi dźwiękami  

• utrwalenie wiadomości o alteracjach 

Flet prosty muzykowanie 
Uczeń potrafi wykonać na flecie piosenkę 
zespołu The Beatles „Yesterday” 
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52. 

Muzyka filmowa  

• zapoznanie uczniów z piosenką 
filmową  

• zapoznanie uczniów z funkcją 
soundtracku  

• poznanie piosenki z filmu 
Uprowadzenie Agaty „Nie jesteś 
sama” 

Odtwarzacz CD, instrument 
klawiszowy, gitara basowa, 
perkusja. 

Pogadanka, percepcja, 
śpiew, muzykowanie. 

Uczeń zna funkcje muzyki filmowej i potrafi je 
wymienić. 
Uczeń potrafi wykonać partię wokalną i 
akompaniament do piosenki „Nie jestes 
sama” 

53. 
Studium dłoni 

• doskonalenie techniki rysunku 
Węgiel rysunkowy lub 
ołówek, blok rysunkowy. 

Pogadanka, ćwiczenia 
rysunkowe 

Uczeń potrafi narysować dłoń opierając się 
na wzorcu z natury. 

54. 

Studium elementów twarzy człowieka 

• zapoznanie z proporcjami twarzy 

• zapoznanie z techniką rysunku oczu. 

Węgiel rysunkowy lub 
ołówek, blok rysunkowy. 

Prezentacja, ćwiczenia 
rysunkowe. 

Uczeń potrafi odwzorować elementu twarzy 
modela. 

55. 

Studium elementów twarzy człowieka 

• doskonalenie techniki rysunku 

• zapoznanie z techniką rysunku nosa i 
ust. 

Węgiel rysunkowy lub 
ołówek, blok rysunkowy. 

Prezentacja, ćwiczenia 
rysunkowe. 

Uczeń potrafi odwzorować elementy  twarz 
modela. 

56. 

Rejestracja audio-video metodą autopromocji 

• zapoznanie z metoda rejestracji audio-
video na podstawie ogólnie 
dostępnego oprogramowania 

Rzutnik, telefon 
komórkowy lub tablet, 
komputer z programem 
„Windows movie maker” 

Prezentacja, ćwiczenia 
praktyczne. 

Uczeń potrafi zarejestrować i zmontować 
materiał audio-video. 

57. 
Pejzaż w akwareli 

• zapoznanie z techniką pracy akwarelą 
 

Jeden kolor akwareli w 
odcieni brązu, blok 
rysunkowy, pędzel 

Pogadanka, 
prezentacja, ćwiczenie 
malarskie. 

Uczeń potrafi wykonać technika akwareli 
pejzaż. 

59. 

Polska scena rockowa  

• poznanie wykonawców związanych z 
polską sceną rokową i big – bitową. 

• poznanie piosenki „Zawsze tam gdzie 
Ty” oraz „Najpiękniejsza” 

• doskonalenie techniki wokalnej 

Odtwarzacz CD, gitara, 
gitara basowa, perkusja, 
instrument klawiszowy 

Pogadanka, 
prezentacja, śpiew, 
muzykowanie, 
tworzenie. 

Uczeń zna polską scenę rockową i potrafi 
wykonać piosenki „Zawsze tam gdzie Ty” i 
„Najpiekniejsza”  

 



 

Lp.  Temat, cele główne i założenia 
Środki i materiały 
dydaktyczne 

Sposób realizacji, 
metody 
 i formy pracy 

Umiejętności po przeprowadzonej lekcji 

60. 

Nasze dziedzictwo czyli muzyka ludowa 

• zapoznanie uczniów z muzyką ludową 
Mazowsza 

• uświadomienie i uwrażliwienie na 
regionalizm kulturowy 

Akordeon lub instrument 
klawiszowy, gitara basowa, 
perkusja, odtwarzacz CD. 

Śpiew, muzykowanie, 
pogadanka. 

Uczeń zna piosenki ludowe z regionu 
Mazowsza. Uczeń potrafi wykonać i 
rozpoznać piosenki z różnych regionów 
Polski. 

61. 

Liternictwo w plastyce 

• zapoznanie ucznia z możliwością 
przedstawienia za pomocą liter i 
grafiki określonych treści. 

Farby plakatowe, 
blokrysunkowy A3 

Ćwiczenia malarskie 
Uczeń potrafi kojarzyć i komponować obrazy 
wykorzystując litery i znaki graficzne. 

62. 

Definicja sztuki 

• zapoznanie uczniów z 
kontrowersyjnymi pracami artystów 

• opracowanie własnej definicji sztuki 

• wypracowanie nawyku 
wartościowania i oceniania dzieł sztuki 

Rzutnik multimedialny, 
komputer 

pogadanka Uczeń potrafi oceniać i wartościować sztukę 

63. 

Przygotowanie prezentacji osiągnięć 
artystycznych w formie strony internetowej  

● wskazanie możliwości wykorzystania 
internetu do promocji artystycznej 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Ćwiczenia praktyczne 
Uczeń potrafi samodzielnie wykonać 
prezentację swoich osiągnięć w formie 
prostej strony internetowej 

64. 

Przygotowanie prezentacji osiągnięć 
artystycznych w formie strony internetowej 

● wskazanie możliwości wykorzystania 
internetu do promocji artystycznej 

Komputer, rzutnik 
multimedialny 

Ćwiczenia praktyczne 
Uczeń potrafi samodzielnie wykonać 
prezentację swoich osiągnięć w formie 
prostej strony internetowej 

 

 

Nie wszystkie tematy musza być zrealizowane w kolejności i dokładnie wskazanej formie. Niekiedy na realizację tematu należy przeznaczyć więcej jednostek 

lekcyjnych niż wykazano w planie wynikowym. Decyzję o zwiększeniu liczby jednostek przeznaczonych na realizacje zadania powinien podejmować nauczyciel 

obserwując postępy uczniów. 


