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Stopień/tytuł naukowy  
mgr 

Imię 
Łukasz 

Nazwisko 
Żyta 

 

Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
Gra na perkusji jazzowej 

Stopień i tryb studiów 
Studia licencjackie stacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Instrument główny – perkusja jazzowa 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
wykład 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
180 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I, II, III, IV, V, VI 

Punkty ECTS 
48 

 

OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zaliczony egzamin wstępny, składający się z egzaminu z czytania a vista, egzaminu klauzurowego i 
egzaminu głównego, o czasie trwania do 30 minut, zawierającego 2 etiudy werblowe (w tym jedna o 
charakterze rudimentowym), utwór solowy czterema pałkami na marimbie lub wibrafonie, wykonanie 
trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: 
- jeden na formie bluesa,  
- jeden balladowy (w tempie do mm-80), 
- utwór szybki lub tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

- poznawanie historii instrumentu, 
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności warsztatowych i technicznych (poznanie i rozwijanie techniki 
Moellera), 
- kształcenie różnych stylów jazzowych (swing, latin, funk), 
- rozwijanie pamięci muzycznej, znajomość tematów standardów muzyki jazzowej i popularnej 
(umiejętność śpiewania i grania), 
- poznawanie różnych form utworów (AABA, ABACA, AABB, itp.), 
- rozwijanie koordynacji i niezależności w oparciu o różne style, 
- doskonalenie czytania a vista 
- kształcenie twórczych umiejętności kreowania utworu muzycznego, 
- nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie konserwacji, strojenia i budowy instrumentów 
perkusyjnych, 
- nauka teorii improwizacji oraz jej zastosowanie praktyce, 
- rozwój świadomości rytmicznej – podstawowego elementu jazzu (timing, swingowanie, podziały 
rytmiczne, metra nieregularne), 
- rola perkusji w zespołach jazzowych – analiza nagrań jazzowych, 
- transkrypcje nagrań mistrzów perkusji (Art Blakey, Philly Joe Jones, Elvin Jones, Max Roach, Billy 
Higgins, Tony Williams i inni) 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

- zajęcia indywidualne, konsultacje, ćwiczenia i seminaria, uczestnictwo w lekcjach mistrzowskich, 
warsztatach i lekcjach otwartych, 
- analiza nagrań i literatury przedmiotu, 
- uczestnictwo czynne i bierne w koncertach obejmujących zakres studiów,  
- samodzielne opracowywanie wybranych utworów,  
- analiza nagrań audio i video własnych wykonań studenta 
Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

- rozwój techniki gry na instrumencie, zwłaszcza w aspekcie muzyki jazzowej, nauka teorii improwizacji 



oraz jej zastosowanie w praktyce 
- rozwijanie świadomości i wyobraźni muzycznej, jako czynników niezbędnych w nauce improwizacji 
jazzowej, 
- rozwój świadomości rytmicznej – podstawowego elementu jazzu (timing, swingowanie, podziały 
rytmiczne, metra nieregularne), 
- rola perkusji w zespołach jazzowych – analiza nagrań, 
- rozwijanie pamięci muzycznej, znajomość tematów standardów muzyki jazzowej i popularnej 
(umiejętność śpiewania i grania), 
- transkrypcje nagrań mistrzów perkusji, (Art Blakey, Philly Joe Jones, Elvin Jones, Max Roach, Billy 
Higgins, Tony Williams i inni), 
- przygotowanie do grania z sekcją rytmiczną w różnych stylach muzycznych (swing, latin, funk, pop itp.) 
- poznawanie podstawowego repertuaru jazzowego o różnej stylistyce oraz mistrzowskich nagrań tego 
gatunku, w celu kształtowania własnej oryginalnej osobowości muzycznej, 
- rozwijanie wrażliwości na jakość dźwięku, frazowanie, artykulację, 
- czytanie a vista, 
- umiejętność grania szczotkami w różnych stylach, 
- rozwijanie koncentracji, spokoju i wytrwałości w codziennej pracy muzycznej, 
- nauka radości z muzykowania, dystansu do problemów i cieszenia się z osiąganych sukcesów 

Możliwe języki nauczania 

j. polski, j. angielski 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

- praca studenta w trakcie trwania studiów na każdym roku jest poddawana dwukrotnemu sprawdzianowi i 
ocenie.  
- sprawdzian ma formę egzaminu praktycznego i odbywa się w sesji zimowej oraz letniej, 
- pierwsze 4 semestry obejmują dodatkowo egzamin techniczny, na którym student prezentuje stopień 
opanowania warsztatu instrumentalnego, wykonując etiudy przeznaczone na poszczególne instrumenty 
perkusyjne, 
- dobór etiud dokonywany jest przez pedagoga prowadzącego w oparciu o istniejący i poszerzany na 
bieżąco kanon, zgodnie ze schematem minimum: 5 etiud werblowych, 1 etiuda marimbowa, 
- egzaminy są warunkiem promocji na następny semestr i stanowią obraz rozwoju studenta, jego 
warsztatu instrumentalnego, muzykalności, rozwoju osobowości muzycznej, kierunku zainteresowań, a 
także predyspozycji do rodzaju pracy  zawodowej i dalszej kariery muzycznej, 
- w trakcie egzaminu student wykonuje 3 utwory z towarzyszeniem zespołu, z czego 2 należą do 
obowiązującego na dany semestr kanonu, 1 dowolny, oraz utwór wybrany z listy przez komisję 
egzaminacyjną 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne 20 % 

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 80 % 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 

John Riley The Art Of Bop Drumming 
John Riley Beyond Bop Drumming 
John Ramsay The Drummer’s Complete Vocabulary as taught by Alan Dawson 
John Riley The Jazz Drummer's Workshop 
Dom Famularo It’s Your Move – Motions and Emotions 
Gary Chaffee Rhythm & Meter Patterns 
Gary Chaffee Time functioning Patterns 
 

Literatura uzupełniająca 

Nagrania płytowe:  



Miles Davis ‘Round About Midnight, Milestones, Porgy and Bess, Kind of Blue 
Charlie Parker Billie’s Bounce, Ornithology, Charlie Parker with Strings 
Art Blakey A Night at Birdland, Herbs and Roots, Africaine 
John Coltrane A Night at The Village Vanguard, Crescent, A Love Supreme 
Ornette Coleman New York Is Now, Something Else, Tomorrow Is the Question 

 

 


