Informacja na temat edukacji artystycznej w Katowicach.
Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zakładanie i prowadzenie szkół i
placówek artystycznych jest obowiązkowym zadaniem Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W Katowicach minister ten prowadzi nast ępuj ące szkoły publiczne:
1) Zespół Szkół Plastycznych, ul. Ułańska 7a, w skład którego wchodzą:
— Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza,
— Liceum Plastyczne.
2) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara, ul. Ułańska 7b,w sk ład
którego wchodzą:
— Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Stanisława Moniuszki,
— Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Karola Szymanowskiego,
3) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza, ul. Teatralna 16.
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza realizuje kszta łcenie na
poziome gimnazjum oraz liceum w cyklu 6-letnim. Natomiast Liceum Plastyczne — na
poziomie liceum w cyklu 4-letnim. Szko ły wchodzące w skład Zespołu Szkół Plastycznych w
Katowicach kształcą w zakresie nast ępuj ących specjalno ści artystycznych: techniki graficzne,
techniki rzeźbiarskie, jubilerstwo, film i fotografia.
W Państwowej Ogólnokszta łcącej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Stanis ława Moniuszki
działaj ą obecnie trzy sekcje instrumentalne: sekcja fortepianu i akordeonu, sekcja
instrumentów smyczkowych, gitary klasycznej i harfy oraz sekcja instrumentów d ętych i
perkusji. Uczniowie tej szko ły maj ą możliwość podj ęcia nauki gry na 15 instrumentach:
fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze klasycznej, harfie,
flecie, klarnecie, saksofonie, puzonie, tr ąbce, waltorni, oboju oraz perkusji.
W Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia im. Karola Szymanowskiego dzia łaj ą 2
wydziały:
— instrumentalny z sekcjami: przedmiotów ogólnomuzycznych; fortepianu, organów i
akordeonu; instrumentów smyczkowych, gitary klasycznej i harfy; instrumentów dętych i
perkusji.
— rytmiki.
W Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza działaj ą sekcje:
teorii muzyki,
instrumentów klawiszowych,
instrumentów dętych i perkusji,
instrumentów smyczkowych i szarpanych,
wokalna.
Do ewidencji szkó ł niepublicznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
narodowego wpisana jest Niepubliczna Artystyczna Policealna Szko łą Plastyczna ROE w
Katowicach. Szkoła ta nie posiada uprawnie ń szkoły publicznej. Kształci w następuj ących
specjalno ściach: fotografia, marketing dzieł sztuki, reklama wizualna, techniki graficzne,
techniki scenograficzne (specjalizacja: charakteryzacja i stylizacja), formy u żytkowe
(specjalizacja: dekorowanie wn ętrz, projektowanie zabawek, techniki malarskie i
pozłotnicze).

Edukacja artystyczna realizowana jest także w dwóch katowickich placówkach
wychowania pozaszkolnego: Pa łacu Młodzieży oraz Młodzieżowym Domu Kultury.
W Pałacu Młodzieży prowadzona jest w nast ępuj ących pracowniach:
— choreograficznej (zaj ęcia prowadzone są przez 5 nauczycieli w łącznym wymiarze 88
godzin tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 288 wychowanków),
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muzycznej (zaj ęcia prowadzone są przez 8 nauczycieli w łącznym wymiarze 94 godzin
tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 300 wychowanków),
- plastycznej (zaj ęcia prowadzone s ą przez 9 nauczycieli w łącznym wymiarze 128,5
godziny tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 300 wychowanków),
- rzeźby, ceramiki, rękodzieła, witrażu (zaj ęcia prowadzone s ą przez 7 nauczycieli w
łącznym wymiarze 81 godzin tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 312 wychowanków,
- teatralno-impresaryjnej (zaj ęcia prowadzone s ą przez 5 nauczycieli w łącznym wymiarze
81 godzin tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 180 wychowanków).
W Młodzieżowy Domu Kultury edukacja artystyczna realizowana jest w ramach zaj ęć :
- muzycznych (zaj ęcia prowadzone są przez 16 nauczycieli w łącznym wymiarze 109
godzin tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 259 wychowanków),
plastycznych (zaj ęcia prowadzone s ą przez 4 nauczycieli w łącznym wymiarze 50 godzin
tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 119 wychowanków),
- tanecznych (zaj ęcia prowadzone s ą przez 6 nauczycieli w łącznym wymiarze 40 godzin
tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 130 wychowanków),
- teatralnych (zaj ęcia prowadzone s ą przez 1 nauczyciela w łącznym wymiarze 7 godzin
tygodniowo, w zaj ęciach uczestniczy 37 wychowanków).
W szkołach podstawowych ogólnodost ępnych edukacja artystyczna odbywa si ę na
obowiązkowych zaj ęciach z edukacji muzycznej i edukacji plastycznej (I etap edukacyjny)
oraz plastyki i muzyki (II etap edukacyjny). Minimalny obowi ązkowy wymiar godzin zaj ęć
z tych przedmiotów okre ślaj ą przepisy Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko łach publicznych (Dz. U. z
2012 r. poz. 204). W klasach I—III szko ły podstawowej (I etap edukacyjny — edukacja
wczesnoszkolna) w trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowi ązkowych
zaj ęć edukacyjnych wynosi:
- z zakresu edukacji muzycznej — 95 godzin,
- z zakresu edukacji plastycznej — 95 godzin,
- z zakresu zaj ęć komputerowych — 95 godzin,
- z zakresu wychowania fizycznego — 290 godzin.
Dla uczniów II etapu edukacyjnego to jest dla klas IV—VI szko ły podstawowej w trzyletnim
okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowi ązkowych artystycznych zaj ęć
edukacyjnych wynosi:
- z muzyki — 95 godzin,
- z plastyki — 95 godzin,
- z zaj ęć komputerowych — 95 godzin,
- z zaj ęć technicznych — 95 godzin,
- z wychowania fizycznego — 385 godzin.
Zgodnie z przepisami rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta łcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkó ł, w ramach edukacji muzycznej ucze ń :
1) w zakresie odbioru muzyki:
a) zna i stosuje następuj ące rodzaje aktywno ści muzycznej:
- śpiewa proste melodie, piosenki z repertuaru dzieci ęcego; wykonuje śpiewanki i
rymowanki; śpiewa w zespole piosenki ze s łuchu (nie mniej ni ż 10 utworów w
roku szkolnym); śpiewa z pami ęci hymn narodowy,
- odtwarza proste rytmy g łosem,
- odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,
- odtwarza i gra na instrumentach melodycznych proste melodie i akompaniamenty,
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realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory
rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa,
metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje); realizuje proste schematy
rytmiczne (tataizacj ą, ruchem całego ciała),
wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki; tańczy podstawowe kroki i figury
krakowiaka, polki oraz innego, prostego ta ńca ludowego,
b) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysoko ść dźwięku,
akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyra ża ruchowo czas
trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
c) świadomie i aktywnie słucha muzyki (wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie)
oraz określa jej cechy: rozró żnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter
emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i
orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w
instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja);
rozpoznaje podstawowe formy muzyczne — AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem
ich kolejne części);
2) w zakresie tworzenia muzyki:
a) wie, że muzykę można zapisać i odczytać,
b) tworzy proste ilustracje d źwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe
do muzyki,
c) improwizuje głosem i na instrumentach wed ług ustalonych zasad,
d) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcj ą.
Natomiast w ramach edukacji plastycznej uczeń:
1) w zakresie percepcji sztuki:
a) określa swoj ą przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzie łami sztuki,
zabytkami i z tradycj ą w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w
życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działaj ących na
ich rzecz,
b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej
(zgodnie z elementarn ą wiedzą o prawach autora);
2) w zakresie ekspresji przez sztuk ę :
a) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobra źnią, baśnią,
opowiadaniem, muzyk ą, korzysta z narzędzi multimedialnych,
b) podejmuje działalność twórczą, posługuj ąc się takimi środkami wyrazu plastycznego
jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na p łaszczyźnie i w przestrzeni (stosuj ąc
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),
c) realizuje proste projekty w zakresie form u żytkowych, w tym służące kształtowaniu
własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku
szkolnym (stosuj ąc określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);
3) w zakresie recepcji sztuki:
a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki
plastyczne oraz inne okre ślone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy
medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztuk ę ludową,
b) rozpoznaje wybrane dzie ła architektury i sztuk plastycznych nale żące do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (pos ługuj ąc
się elementarnymi terminami w łaściwymi dla tych dziedzin dzia łalności twórczej).
W ramach przedmiotu muzyka realizowane s ą następuj ące tre ści nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Ucze ń:
1) stosuje podstawowe poj ęcia muzyczne (melodia, akompaniament, rytm, d źwięk,
akord, gama, tempo);

4
2) wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomo ść poj ęć i terminów
muzycznych okre ślaj ących podstawowe elementy muzyki (melodi ę, rytm, harmoni ę,
agogikę, dynamikę, artykulacj ę);
3) odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu d źwięków gamy oraz
ich położenie na pi ęciolinii, klucz wiolinowy, znaki graficzne pi ęciu warto ści
rytmicznych nut i pauz, podstawowe oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i
artykulacyjne);
4) poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych, g łosów ludzkich
(sopran, alt, tenor, bas) i zespo łów wykonawczych (np. chór, orkiestra);
5) określa charakterystyczne cechy polskich ta ńców narodowych (poloneza, krakowiaka,
mazura, kujawiaka i oberka);
6) wymienia nazwy epok w dziejach muzyki i potrafi wskaza ć kompozytorów
reprezentatywnych dla baroku, klasycyzmu, romantyzmu i muzyki XX w.;
7) korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.
2. Tworzenie wypowiedzi. Ucze ń:
1) poprawnie śpiewa z pamię ci polski hymn narodowy oraz hymn Unii Europejskiej;
2) śpiewa ze słuchu (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pami ęci) lub z
wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z towarzyszeniem instrumentu)
piosenki z repertuaru dzieci ęcego i popularnego, wybrane pie śni patriotyczne, kanony
(minimum 10 róż norodnych utworów wokalnych w roku szkolnym);
3) śpiewa, dbaj ąc o higienę głosu (stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i emisyjne);
4) gra na instrumentach ze s łuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie,
schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty (ucze ń gra na jednym lub kilku
instrumentach, do wyboru: dowolny instrument klasyczny lub elektroniczny, np. flet
prosty, instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orfa);
5) odtwarza ruchem i gestod źwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne, wykonuje
kroki, figury i układy taneczne poloneza i krakowiaka, ta ńców ludowych (szczególnie
własnego regionu) oraz podstawowe kroki wybranych ta ńców towarzyskich;
6) tworzy proste struktury rytmiczne, sygna ły dźwiękowe, swobodne akompaniamenty,
prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych, tekstów
literackich i obrazów (samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela);
7) tworzy improwizacje ruchowe do muzyki;
8) tworzy wedł ug ustalonych zasad improwizacje wokalne i instrumentalne ( ćwiczenie
wykonuje samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem
instrumentów wskazanych w pkt 4 lub wykonanych przez uczniów);
9) tworzy wypowiedzi o muzyce za pomoc ą środków pozamuzycznych - odzwierciedla
graficznie cechy muzyki i form muzycznych, rysuje, maluje i uk łada teksty do
muzyki, opisuje słowami cechy i charakter s łuchanych utworów.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Ucze ń:
1) świadomie odbiera muzykę - słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez
nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzie ł literatury muzycznej (w
całości lub fragmentów) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do
XX w.) oraz dla muzyki jazzowej i rozrywkowej, s łucha polskich pieśni
patriotycznych oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej;
2) rozpoznaje cechy i budowę utworu muzycznego - okre śla nastrój, tempo, dynamikę,
fakturę jednogłosową i wielogłosową, rozróżnia podstawowe formy muzyczne (A,
AB, ABA1, rondo, wariacje);
3) rozróżnia podstawowe głosy ludzkie (sopran, alt, tenor, bas), rodzaje zespo łu
wykonawczego (soliści, orkiestra symfoniczna, 1 -("Yne typy chórów i zespo łów),
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określa grupy instrumentów (strunowe - smyczkowe, szarpane, uderzane; d ęte
drewniane i blaszane; perkusyjne) i g łówne instrumenty z tych grup;
4) rozpoznaje charakterystyczne cechy polskich ta ńców narodowych (poloneza,
krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka);
5) charakteryzuje wybrane utwory muzyczne wys łuchane i omówione na zaj ęciach oraz
inne, określając cechy muzyki, które decyduj ą o charakterze utworu;
6) porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów - J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van
Beethoven, F. Chopin, S. Moniuszko, W. Lutos ławski;
7) interpretuje (gra i śpiewa) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi
umieszczonymi w nutach oraz w łasnym odczuwaniem muzyki.
W ramach przedmiotu plastyka realizowane s ą następuj ące tre ści nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.
Uczeń:
1) określa swoj ą przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzie łami sztuki,
zabytkami i tradycj ą w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a tak że
uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działaj ące na
jego rzecz);
2) korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej dzia łalności
twórczej (zgodnie z elementarn ą wiedzą o prawach autora).
2. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztuk ę. Uczeń:
1) podejmuje działalność twórczą, posługuj ąc się podstawowymi środkami wyrazu
plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na
płaszczyźnie i w przestrzeni (stosuj ąc określone materiały, narzędzia i techniki
właściwe dla tych dziedzin sztuki);
2) realizuje projekty w zakresie form u żytkowych, w tym służące kształtowaniu
wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu kultury w spo łeczności
szkolnej i lokalnej (stosuj ąc także narzędzia i wytwory multimedialne).
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki. Ucze ń:
1) rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki
plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film) i przekazach
medialnych (telewizja, Internet);
2) rozpoznaje wybrane dzie ła architektury i sztuk plastycznych nale żące do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne
na tle epoki (posługuj ąc się podstawowymi terminami i poj ęciami właściwymi dla
tych dziedzin sztuki).
W gimnazjach ogólnodostępnych edukacja artystyczna odbywa si ę na obowiązkowych
zaj ęciach z muzyki oraz plastyki (III etap edukacyjny). Minimalny obowi ązkowy wymiar
godzin zaj ęć z tych przedmiotów okre ślaj ą przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko łach
publicznych. W trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar godzin obowi ązkowych
zajęć edukacyjnych wynosi:
- z muzyki — 30 godzin,
- z plastyki 30 godzin.
W trakcie realizacji przedmiotu muzyka nauczyciel d ąży do otwierania uczniów na świat
muzyki, rozbudza i wspiera ich muzyczne zainteresowania oraz wskazuje przyjemno ść, jaką
daje czynne lub bierne obcowanie z muzyk ą. Natomiast szko ła powinna stwarzać warunki do
obcowania z " żywą" muzyką poprzez udział uczniów w koncertach i spektaklach
muzycznych, organizowanych w szkole i poza szko łą, oraz do publicznej prezentacji
umiejętności muzycznych uczniów. W ramach tego przedmiotu realizowane s ą następuj ące
treści nauczania:
—
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1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Ucze ń:
1) odczytuje i stosuje w praktyce podstawowe sposoby zapisu muzyki, korzysta z
programów komputerowych s łużących do nagrywania i przetwarzania d źwięku;
2) określa i rozróżnia podstawowe gatunki klasycznej muzyki wokalnej, wokalnoinstrumentalnej i instrumentalnej, wybrane rodzaje muzyki jazzowej, rozrywkowej i
etnicznej;
3) rozróżnia i klasyfikuje na podstawie źródeł dźwięku instrumenty muzyczne oraz
rodzaje zespołów wykonawczych;
4) stosuje podstawowe terminy dotycz ące chronologii epok w historii muzyki i wskazuje
kompozytorów reprezentatywnych dla kolejnych epok;
5) charakteryzuje wybrane tańce różnych narodów;
6) zna instytucje kultury muzycznej (miejsca wykonywania ró żnych rodzajów muzyki);
7) wykorzystuje źródła informacji o muzyce (słowniki i encyklopedie muzyczne,
Internet).
2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń :
1) gra lub śpiewa (forma aktywno ści muzycznej powinna by ć dostosowana do
możliwości i zainteresowań ucznia i realizowana przede wszystkim w zespole) ze
słuchu (powtarza wzór lub powtarza i odtwarza wzór z pami ęci) oraz z nut piosenki
młodzieżowe i turystyczne, pie śni historyczne, patriotyczne, ludowe oraz popularne
melodie i tematy z literatury muzycznej, akompaniamenty do piosenek, kanony i
proste melodie dwug łosowe; dba o higienę głosu;
2) tańczy - wykonuje podstawowe kroki i figury taneczne wybranych ta ńców;
3) tworzy wokalne i instrumentalne wypowiedzi d źwiękowe o rożnych funkcjach (np.
akompaniament instrumentalny do piosenek, ilustracje muzyczne do tre ści literackich
i plastycznych, własne melodie), improwizuje (np. melodie do podanego tekstu samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela, solowo lub w zespole);
4) wypowiada się o muzyce - opisuje typowe cechy epok w dziejach muzyki i cechy
słuchanych utworów, charakteryzuje estetyk ę utworu i jego wykonanie.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Ucze ń:
1) świadomie odbiera muzykę - rozpoznaje cechy utworu muzycznego (rodzaje faktury
muzycznej: jednog łosową i wielogłosową, wybrane formy muzyki wokalnej i
instrumentalnej);
2) określa różnorodne funkcje muzyki użytkowej i artystycznej;
3) rozpoznaje w utworach rytmy polskich ta ńców narodowych oraz popularnych tańców
towarzyskich;
4) rozpoznaje aparat wykonawczy muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalnoinstrumentalnej (orkiestra, zespó ł kameralny, solista, chór, rodzaje głosów żeńskich i
męskich oraz instrumenty orkiestrowe);
5) ocenia i wartościuje muzykę oraz jej wykonanie, uzasadniaj ąc swoje pogl ądy,
dostrzega warto ść muzyki ludowej, warto ściuje różne kierunki muzyki jazzowej i
rozrywkowej - m łodzieżowej;
6) porządkuje
chronologicznie
epoki
muzyczne,
przyporz ądkowuj ąc
im
reprezentatywnych dla nich kompozytorów oraz utwory muzyczne wys łuchane i
omówione na lekcjach;
7) wybiera sposób wykonania utworu (ruchem, wokalnie lub na instrumencie) i jego
interpretacji.
W realizacji przedmiotu plastyka nauczyciel d ąży do rozwijania myślenia twórczego uczniów
i poprzez uczestnictwo w zaj ęciach przygotowuje ich do świadomego udziału w kulturze oraz
do stosowania nabytej wiedzy w innych dziedzinach życia. Szkoła powinna stwarzać
możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze poprzez ich udział w wystawach
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stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, uczestnictwo w
ważnych wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza szko łą oraz stwarzać
warunki do prezentacji ich własnej twórczo ści i do upowszechniania kultury plastycznej. W
ramach tego przedmiotu realizowane s ą następuj ące treści nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji - percepcja sztuki.
Uczeń:
1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dzie łami sztuki współczesnej,
maj ąc poczucie zwi ązku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycj ą
narodową, szanuj ąc jednocześnie odrębności innych, kręgów kulturowych (zna
wybrane krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne);
2) korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej dzia łalności
(przestrzegaj ąc podstawowych zasad prawa autorskiego dotycz ących ochrony
własności intelektualnej).
2. Tworzenie wypowiedzi - ekspresja przez sztuk ę. Uczeń:
1) podejmuje działalność twórczą, posługuj ąc się środkami wyrazu sztuk plastycznych,
innych dziedzin sztuki (fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych,
w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej (stosuj ąc
określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki i
przekazów medialnych);
2) realizuje projekty w zakresie sztuk wizualnych, w tym s łużące przekazywaniu
informacji dostosowanej do sytuacji komunikacyjnej oraz uczestnictwu w kulturze
społeczności szkolnej i lokalnej (stosuj ąc także narzędzia i wytwory mediów
środowiska cyfrowego).
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury - recepcja sztuki. Ucze ń:
1) rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w
odpowiednim porządku chronologicznym i w centrach kulturotwórczych, które mia ły
zasadnicze znaczenie dla ich powstania;
2) rozpoznaje wybrane dzie ła architektury i sztuk plastycznych nale żące do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegaj ąc je w kontek ście miejsca tradycji we
współczesnej kulturze, a także opisuje zwi ązki zachodzące między nimi (posługuj ąc
się terminologią z zakresu danej dziedziny sztuki).
W ogólnodostępnych liceach ogólnokształcących i technikach (IV etap edukacyjny) edukacja
artystyczna odbywa si ę na obowiązkowych zaj ęciach z wiedzy o kulturze (zakres
podstawowy), historia muzyki oraz historia sztuki (zakres rozszerzony), a tak że w ramach
przedmiotu uzupełniaj ącego: zaj ęcia artystyczne. Minimalny obowi ązkowy wymiar godzin
zaj ęć z tych przedmiotów okre ślaj ą przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko łach publicznych. W
obowiązującym okresie nauczania (trzyletnim w liceum ogólnokszta łcącym oraz czteroletnim
w technikum) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zaj ęć edukacyjnych wynosi:
- z wiedzy o kulturze 30 godzin,
- z historii muzyki i historii sztuki — po 180 godzin,
- z zaj ęć artystycznych — 30 godzin.
Wiedza o kulturze stanowi zwie ńczenie cyklu kształcenia artystycznego. Zak łada możliwości
odwoływania si ę nauczyciela do wiedzy dotycz ącej sztuk plastycznych oraz muzyki zdobytej
przez ucznia na wcze śniejszych etapach edukacyjnych i po łożenie nacisku na dzie ła
dwudziestowieczne. Wprowadza now ą perspektywę i nowy j ęzyk opisu dzieła sztuki jako
wytworu kultury rozumianej w sposób ca łościowy, interpretowanego w uj ęciu
komunikacyjnym i z perspektywy "u żytkownika" kultury. Zadaniem nauczyciela tego
przedmiotu jest:
—
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1) rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w
kulturze,
2) wprowadzenie ucznia w problemy kultury współczesnej,
3) wyposażenie ucznia w intelektualne narz ędzia umożliwiaj ące analizę praktyk i wytworów
kultury (w tym dzieł sztuki) w kontek ście kultury, w której powstaj ą.
W ramach tego przedmiotu realizowane s ą następuj ące treści nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Ucze ń:
1) zna dwudziestowieczne dzieła reprezentuj ące różne dziedziny sztuki (literatur ę,
architekturę, plastykę, muzykę, teatr, fotografi ę, film, sztukę nowych mediów) i
dostrzega związki pomiędzy nimi;
2) wskazuje różne funkcje dzieła sztuki (np. estetyczn ą, komunikacyjną, społeczną,
użytkową, kultową, poznawczą, ludyczną);
3) analizuje temat dzieła oraz tre ści i formę w kontekście jego różnych funkcji,
wykorzystuj ąc podstawowe wiadomo ści o stylach i epokach z ró żnych dziedzin
sztuki;
4) analizuje film lub analizuje spektakl teatralny, posługuj ąc się podstawowymi
poj ęciami z zakresu właściwej dziedziny sztuki;
5) charakteryzuje podstawowe media kultury (s łowo, obraz, dźwięk, widowisko);
6) wymienia różne formy mediów kultury (s łowo mówione, pismo, ksi ążka, obraz
malarski, fotografia, film, program telewizyjny, spektakl teatralny) oraz u życia (nowe
media, media masowe, media interaktywne, multimedia);
7) wyjaśnia, na czym polegaj ą różne formy kontaktu z kulturą (odbiór bierny, aktywny,
konsumpcja, produkcja, twórczo ść, użytkowanie, uczestnictwo, animacja);
8) lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne,
dzieła sztuki) w kontek ście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane
(rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród);
9) samodzielnie wyszukuje informacje na temat kultury w ró żnych mediach,
bibliotekach.
2. Tworzenie wypowiedzi. Ucze ń:
1) wypowiada si ę - w mowie i w pi śmie - na temat wytworów kultury i ludzkich praktyk
w kulturze (zachowa ń, obyczajów, przedmiotów materialnych, dzie ł sztuki);
2) wypowiada się na temat dzieła sztuki, używaj ąc poj ęć zarówno swoistych dla
poszczególnych sztuk, jak i wspólnych (forma, kompozycja, funkcja, nadawca,
odbiorca, użytkownik, znaczenie, kontekst, medium);
3) przygotowuje prezentacj ę lub inną formę wypowiedzi multimedialnej - blog, forum,
strona www - na tematy zwi ązane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko poj ętymi
problemami kultury wspó łczesnej;
4) bierze aktywny udział w szkolnych przedsi ęwzięciach artystycznych, animacyjnych,
społecznych i innych (wystawa, happening, przedstawienie szkolne, gazetka szkolna,
kulturalna akcja charytatywna);
5) organizuje proste działania o charakterze kulturalnym (spotkanie z twórc ą kultury,
przedsięwzięcie artystyczne, prezentacja własnych zainteresowań, tradycji lokalnej lub
regionalnej);
6) określa swoje zainteresowania, potrzeby i preferencje kulturalne oraz uzasadnia je w
dyskusji;
7) dba o ład i estetykę otoczenia, otacza opieką elementy dziedzictwa kulturowego.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Ucze ń:
1) odróżnia poj ęcie kultury rozumianej jako dorobek artystyczny od kultury rozumianej
jako całokształt dorobku ludzko ści, ze zrozumieniem u żywa określeń : kulturowy i
kulturalny;
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2) rozróżnienie, o którym mowa w pkt 1, stosuje w interpretacji wytworów kultury;
3) odnosi elementy kultury (zachowania, zwyczaje, praktyki, przedmioty materialne,
dzieła sztuki) do kategorii: czas, przestrze ń, ciało, grupa społeczna (rodzina,
rówieśnicy, społeczność lokalna, naród);
4) interpretuje praktyki kultury z najbli ższego otoczenia (klasa, szkoła, dom, osiedle,
podwórko, miasto, ko ściół, stadion pi łkarski);
5) dostrzega i nazywa zwi ązek między dziełem, a sytuacj ą społeczno-historyczn ą i
obyczajami epoki, w której powstało;
6) posługuje się poj ęciami: kultura popularna, ludowa, masowa, wysoka, narodowa,
zglobalizowana, subkultura w ich w łaściwym znaczeniu i używa ich w kontek ście
interpretowanych dzie ł sztuki oraz praktyk kulturowych;
7) wskazuje relacje mi ędzy kulturami: lokalną, regionalną, narodową i europejską,
ujawniaj ące się w konkretnych dziełach sztuki i praktykach kultury.
Podbudową dla przedmiotu historia muzyki jest przedmiot wiedza o kulturze, realizowany w
szkole ponadgimnazjalnej oraz przedmiot muzyka realizowany w gimnazjum. Zagadnienia
szczegółowe (tre ści nauczania) ilustruje si ę utworami muzycznymi reprezentatywnymi dla
danego zagadnienia lub problemu. Wybór s łuchanych, omawianych i analizowanych dzieł
należy do nauczyciela, a szko ła pomaga w organizacji udzia łu uczniów w koncertach i
spektaklach muzycznych.
W ramach tego przedmiotu realizowane s ą następuj ące treści nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Ucze ń:
1) poprawnie pos ługuje się terminami i poj ęciami muzycznymi okre ślaj ącymi:
a) elementy muzyki - rodzaje melodyki, rytmiki, harmoniki i wspó łbrzmień (np.
dysonans, konsonans, klaster), kolorystyki, artykulacji, agogiki, dynamiki i ich
najczęściej spotykane włoskie określenia,
b) sposoby porządkowania materiału dźwiękowego - stroje dźwiękowe (np.
równomiernie temperowany), skale i systemy tonalne (np. modalny, dur-moll,
atonalny), rodzaje metrorytmiki (np. swobodna, menzuralna, polimetryczna),
c) rodzaje faktury (np. monodyczna, polifoniczna, homofoniczna, sonorystyczna);
2) rozróżnia rodzaje notacji muzycznej (np. literowa, neumatyczna, modalna) i zapisu
muzycznego (np. tabulatora, partytura, partytura graficzna) oraz wyja śnia stosowane
w partyturze skróty nazw instrumentów orkiestry;
3) określa i charakteryzuje:
a) elementy dzieła muzycznego (np. motyw, fraza, temat, ekspozycja, kadencja,
koda, aria, recytatyw) oraz sposoby jego kszta łtowania (np. szeregowanie,
ewolucyjno ść, okresowo ść),
b) techniki kompozytorskie charakterystyczne dla ró żnych stylów historycznych
(organalna, cantus firm us, fauxbourdon imitacyjna, przeimitowana, polichóralna,
ostinatowa, basso continuo, koncertuj ąca, wariacyjna, przetworzeniowa,
dodekafoniczna, serialna, punktualistyczna, aleatoryczna, collage);
4) wskazuje funkcje muzyki (np. u żytkowa, artystyczna, sakralna, obrz ędowa, taneczna,
rozrywkowa);
5) rozróżnia i charakteryzuje gatunki i formy muzyczne:
a) związane z muzyczną i literacką kulturą starożytnej Grecji - epika, liryka (oda,
hymn, elegia), dramat (tragedia, komedia) oraz poj ęcia - synkretyzm, nomos, etos,
b) wokalne i wokalno-instrumentalne - chora łu (np. psalm, hymn, antyfona,
responsorium, sekwencja), organum (paralelne, melizmatyczne), motetu,
madrygału, pieśni (średniowiecznej, renesansowej, romantycznej), mszy (np.
requiem, missa solemnis, brevis, parodia, sine nomine), pasji, oratorium, kantaty,
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koncertu wokalnego, opery (np. seria, buffa, singspiel, dramat muzyczny,
operetka),
c) instrumentalne - figuracyjne (np. preludium, fantazja, etiuda), wariacyjne (np.
wariacje ornamentalne, ostinatowe, charakterystyczne), imitacyjne (np. kanon,
ruga, ricercar), miniatury instrumentalnej, form tanecznych (ta ńce użytkowe i
stylizowane), rodzaje sonaty, ronda, suity, symfonii, poematu symfonicznego,
uwertury, koncertu;
6) rozróżnia i określa - podstawowe instrumenty wyst ępuj ące w kulturze antycznej
Grecji, instrumentarium oraz charakterystyczne obsady wykonawcze typowe dla
poszczególnych epok od średniowiecza do XXI w.;
7) charakteryzuje twórczo ść :
a) wybranych kompozytorów polskich (Mikołaj z Radomia, Wacław z Szamotuł,
Mikołaj Gomółka, Mikołaj Zieleński, Adam Jarzębski, Bartłomiej Pękiel,
Grzegorz G. Gorczycki, F. Chopin, St. Moniuszko, H. Wieniawski, I. Paderewski,
M. Karłowicz, K. Szymanowski, W. Lutosławski, K. Penderecki, H.M. Górecki),
b) wybranych kompozytorów europejskich (G. de Machaut, F, Landini, J. Desprez
(de Pres), O. di Lasso, G.P. Palestrina. C. Monteverdi, A. Corelli, A. Vivaldi, J.S.
Bach, G.F. Handel, J.Ph. Rameau. J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F.
Schubert, N. Paganini, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, H. Berlioz, F.
Liszt, J. Brahms, G. Verdi, R. Wagner. B. Smetana, A. Dvofak, M. Musorgski, P.
Czajkowski, E. Grieg, J. Sibelius, A. Skriabin, R. Strauss, G. Mahler, C. Debussy,
M. Ravel, I. Strawi ński, B. Bartok, S. Prokofiew, O. Messiaen, J. Cage),
c) innych kompozytorów, reprezentatywnych dla epoki, stylu, kierunku, szko ły lub
ugrupowania artystycznego (np. J.B. Lully dla epoki baroku, F. Couperin dla stylu
rokoko i klawesynistów francuskich, Ch.W. Gluck i K.M. Weber dla stylu
operowego, A. Berg dla ekspresjonizmu, Perotinus dla szko ły paryskiej, M.
Rimski-Korsakow dla "Pot ężnej Gromadki").
d) wybranych kompozytorów (G.P. Palestriny, J.S. Bacha, J F. Handla, J. Haydna,
W.A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Chopina, R. Wagnera, K. Szymanowskiego,
I. Strawi ńskiego) omawiaj ąc związki twórczo ści z ich biografi ą;
8) rozpoznaje i opisuje cechy stylu muzycznego:
a) wszystkich epok historycznych od średniowiecza do XXI w.,
kompozytorskich
(paryskiej,
burgundzkiej,
franko-flamandzkiej
b) szkół
(niderlandzkiej), rzymskiej, renesansowej weneckiej, w łoskich operowych w
baroku, klawesynistów francuskich, mannheimskiej i starowiede ńskiej, szkół
narodowych XIX w., szkół XX i XXI w.: wiede ńskiej, darmstadzkiej i kolo ńskiej
oraz głównych nurtów stylistycznych: ekspresjonizmu, impresjonizmu,
folkloryzmu, witalizmu, neoklasycyzmu, postmodernizmu),
c) twórczości wybranych kompozytorów wymienionych w pkt 7;
9) porządkuje chronologicznie:
a) epoki i okresy - wskazuje ramy czasowe i fazy średniowiecza, renesansu, baroku,
klasycyzmu, romantyzmu, stylów i kierunków w muzyce XX i XXI w.,
b) szkoły kompozytorskie i ugrupowania artystyczne (np. Notre Dame, Camerata
Florencka, Potężna Gromadka, Grupa Sześciu, Młoda Polska),
c) postaci kompozytorów wymienionych w pkt 7, wybitnych wykonawców i
teoretyków muzyki (np. Boecjusz, Guido z Arezzo, Philippe de Vrtry, J. Tinctoris,
H. Glareanus, G. Zarlino, A. Werckmeister, Sebastian z Felsztyna),
d) dzieła muzyczne twórców wymienionych w pkt 7,
e) gatunki i formy muzyczne wymienione w pkt 5,
f) techniki kompozytorskie wymienione w pkt 3 lit. b,
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g) instrumenty i obsady, o których mowa w pkt 6.
2. Tworzenie wypowiedzi. Ucze ń:
1) opisuje dzieje muzyki na podstawie znajomo ści:
a) dzieł muzycznych twórców wymienionych w ust. 1 pkt 7 i charakterystycznych
cech utworów o szczególnym znaczeniu w historii muzyki (od średniowiecza do
XXI w.),
b) twórczości i biografii kompozytorów wymienionych w ust. 1 pkt 7 lit. d,
c) problemów i procesów historycznych, takich jak: zwi ązki słowa i muzyki w
dziełach wokalnych i wokalno-instrumentalnych, wykorzystanie folkloru w
twórczości artystycznej, wzajemne oddzia ływanie praktyk wykonawczych i
technik kompozytorskich, tre ść w muzyce (ilustracyjno ść i programowość,
retoryka, symbolika);
2) formułuje przejrzystą wypowiedź pisemną, określaj ąc genezę, przeobrażenia,
powiązania, wpływy, podobieństwa i różnice wskazanych w ust. 1 pkt 3-8:
a) dzieł, form i gatunków muzycznych (np. msza, sonata, koncert, symfonia, pie śń)
oraz ich elementów i funkcji, w ró żnych epokach i o środkach kulturowych,
b) technik kompozytorskich,
c) stylów muzycznych różnych epok historycznych (od średniowiecza do XXI w.),
stylu muzycznego w ró żnych fazach danej epoki, stylów lokalnych w ró żnych
epokach, stylów historycznych w muzyce polskiej w odniesieniu do odpowiednich
stylów w muzyce europejskiej, indywidualnych stylów kompozytorskich (od
renesansu do XX w.);
3) postrzega i określa związki kultury muzycznej z kulturą epoki i innymi dziedzinami
sztuki (np. literaturą, malarstwem, filmem) oraz wydarzeniami historycznymi i
zjawiskami spo łecznymi;
4) prezentuje własny pogląd na muzyczną twórczo ść i kulturę epok minionych,
dokonuje syntezy i porównań, wskazuje dzie ła, twórców i wykonawców o
szczególnym znaczeniu dla danej epoki, stylu, o środka oraz uzasadnia swoje pogl ądy
i popiera je właściwie dobranym i przykładami.
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Ucze ń:
1) stosuje posiadaną wiedzę do analizy słuchowej, wzrokowej lub słuchowo wzrokowej
utworów muzycznych, rozpoznaje i opisuje:
a) podstawowe techniki kompozytorskie wymienione w ust. 1 pkt 3 lit. b,
b) cechy stylów muzycznych wymienionych w ust. 1 pkt 8, wskazuj ąc przynależność
utworu do danego stylu (od średniowiecza do XXI w.) oraz rozpoznaj ąc i
charakteryzuj ąc podstawowe cechy j ęzyka muzycznego (tonalno ść, melodykę,
harmonikę, fakturę, sposoby kształtowania formy, obsad ę wykonawczą, typ
wyrazowości),
c) cechy gatunków i form muzycznych wymienionych w ust. 1 pkt 5 oraz ich
przeobrażenia i funkcje wskazane w ust. 1 pkt 4,
d) cechy i rodzaj zapisu muzycznego wskazanego w ust. 1 pkt 2 oraz przynależność
do epoki;
2) analizuje teksty literackie, teoretyczne i historyczne o muzyce z określeniem
problemu (przedmiotu) omawianego w tek ście - odczytuje, wybiera i porz ądkuje
informacje istotne dla problemu (przedmiotu) i kontekstu historycznego.
W ramach przedmiotu historia sztuki realizowane są następuj ące treści nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Ucze ń:
1) samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych,
zawartych w podręcznikach, encyklopediach i ró żnych mediach;
-
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2) śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne zwi ązane ze sztuk ą dawną i
współczesną, orientuj ąc się w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach;
3) rozpoznaje dzieła ró żnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi
umiejscowi ć je w czasie i w przestrzeni geograficznej;
4) przyporz ądkowuje twórczo ść poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w
obrębie których tworzyli;
5) zna twórczo ść najwybitniejszych artystów i potrafi wymieni ć dzieła, które stworzyli,
rozpoznać najsłynniejsze z nich oraz okre ślić w przybli żeniu czas ich powstania;
6) identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i
formalnych oraz przyporz ądkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i
układy przestrzenne dzie ł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego
stylu i kręgu kulturowego);
7) wiąże dzieło z miejscem, w którym si ę znajduje (muzea, galerie, ko ścioły, miasta);
8) zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne i okre śla ich cechy
charakterystyczne, przypisuj ąc te techniki artystom, którzy si ę w nich specjalizowali;
9) wymienia dawne i wspó łczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskaza ć dzieła
współczesne, które wymykaj ą się klasyfikacjom;
10) zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i poj ęcia z zakresu historii sztuki;
1 1 zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych, bogów greckich i
alegorie wybranych poj ęć po atrybutach i sposobach przedstawie ń;
12) potrafi wskaza ć funkcj ę dzieła i okre ślić, jaki wpływ ma ona na jego kszta łt.
2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń;
1) porównuje style i kierunki, uwzgl ędniaj ąc źródła inspiracji, wzajemne
oddziaływania, wpływ mecenatu artystycznego, wydarze ń historycznych i
kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów;
2) rozpoznaje w dziele sztuki temat i potrafi wskaza ć jego źródło ikonograficzne;
3) formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne pisemne wypowiedzi na temat sztuki,
uwzględniaj ąc właściwą kompozycj ę pracy, j ęzyk i styl, opis ikonograficzny i
formalny przytaczanych przyk ładów dzieł ;
4) potrafi przeprowadzi ć analizę ikonograficzn ą dzieła, posługuj ąc się słownikami
symboli;
5) poddaje krytycznej ocenie pod wzgl ędem artystycznym dzie ła i zjawiska w sztuce.
3. Analiza i interpretacja tekstów i wytworów kultury. Ucze ń:
1) dokonuje opisu i analizy porównawczej dziel, uwzgl ędniaj ąc ich cechy formalne (np.
w architekturze: uk ład przestrzenny, plan, bry ła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie:
bryła, kompozycja, faktura; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień), a także
potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikuj ą analizowane dzie ło i wskazuj ą
na jego klasyfikacj ę stylową;
2) analizuje wybrane teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretuj ąc je i wskazuj ąc
wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na
kształt dzieła; analizuje tak że wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się
do nich odnie ść, formułuj ąc własne zdania;
3) potrafi oddzieli ć faktografi ę od autorskiej interpretacji i analizy w publikacjach z
zakresu historii sztuki.
)
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