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Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na klawesynie, gra na organach, gra na 
fortepianie 

Stopień i tryb studiów 
licencjat, stacjonarne i niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Klawikord 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 

III-IV lub przedmiot alternatywny 
Punkty ECTS 

6 

 
OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zdanie egzaminu wstępnego na studia licencjackie w Akademii Muzycznej w Krakowie 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Treści nauczania obejmują zróżnicowany materiał muzyczny, reprezentujący najbardziej typowe 
formy i gatunki muzyki okresu od 16 do 18 stulecia – okresu obfitującego w literaturę tzw. 
klawiszową, możliwą do wykonywania na klawesynie, organach i klawikordzie. 

 
1. Utwory z 16-wiecznych tabulatur klawiszowych 

Tańce 
Preambula 
Fantazje 
Intabulacje utworów wokalnych 

2. Utwory siedemnastowieczne 
Toccaty, Preludia, Fantazje 
Tańce 
Fugi i inne formy polifoniczne 
Formy wariacyjne 

3. Utwory J.S.Bacha: 
Małe preludia 
Tańce z Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach 
Inwencje 
Sinfonie 
Preludia i fugi z Das Wohltemperierte Klavier  

4. Miniatury 18-wieczne 
Tańce 
Miniatury charakterystyczne 

5. Utwory Carla Philippa Emmanuela Bacha i jemu współczesnych 
Sonaty 
Miniatury 

6. Utwory wczesnoklasyczne 
7. Utwory Klasycyzmu 

Sonaty J. Haydna 

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

Proces dydaktyczny odbywa się w trakcie lekcji indywidualnych. Metody i materiał nauczania 
dostosowane są do uzdolnień i zaawansowania studenta. Istotnym jest zachowanie równowagi 
między pracą nad warsztatem, problemami technicznymi i interpretacją, rozumianą jako syntezę 
technicznych i muzycznych problemów danego utworu. 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez 
studentów umiejętności i wiedza) 

 1. Opanowanie gry na klawikordzie w stopniu podstawowym, przyswojenie odpowiedniej postawy 
i techniki gry, oraz operowanie technika w sposób efektywny 

 2. Rozwijanie pamięci odtwórczej, wyobraźni muzycznej i wrażliwości na środki wyrazu 
muzycznego, w szczególności artykulację 

 3. Rozwijanie umiętności czytania nut a vista ze zrozumieniem tekstu muzycznego oraz 



wykorzystanie tej umiejętności w pracy nad utworem  
 4. Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej 

5.  Nabycie orientacji w podstawowej literaturze na klawikord 
 6. Przyswojenie form zachowań podczas występów publicznych, nauka opanowania estradowego 
 7. Kształtowanie charakteru i cech osobowości, niezbędnych w samodzielnej pracy i pracy 

zawodowej – rzetelności, samodzielności i systematyczności 
 8. Nabycie umiejętności pracy w zespole 
 9. Poznanie budowy, sposobu działania i rozwoju historycznego klawikordu  
 10. Umiejętność zbierania i interpretacji informacji, samooceny i konstruktywnej krytyki w zakresie 

wiedzy i interpretacji, a także refleksji dotyczącej kwestii atystycznych 
 11. Przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia 

Możliwe języki nauczania 

polski, angielski, niemiecki, rosyjski 

 
ZALICZENIE PRZEDMIOTU  

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie zdania egzaminu praktycznego w sesji zimowej i 
letniej w obecności komisji. 
Podczas przesłuchania egzaminacyjnego należy wykonać program złożony z minimum dwóch 
utworów w różnych stylach, przerobionych w semestrze, w tym jednej kompozycji polifonicznej 
Jana Sebastiana Bacha. 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i 
aktywność) 

20% 

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 80% 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 

Traktaty: 
Bach, Carl Philipp Emmanuel Versuch über die wahre Art das clavier zu spielen, 1753, 1762; 
Diruta, Girolamo Il Transilvano, 1593, 1609; 
Santa Maria, Tomas L'Arte de taňer fantasia, 1565; 
Türk, Daniel Gottlob Clavierschule, oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lehrnende, 
1789) 
Literatura XX i XXI w. dotycząca zagadnień muzyki dawnej i klawikordu: 
Bernard van Ree, Nelly Seven Steps in Clavichord Development between 1400&1800, Buren, 

1987; 
Brauchli, Bernard The Clavichord, Cambridge University Press, 1998, 2000 

 
Literatura uzupełniająca 

Piśmiennictwo naukowe, prasa fachowa (“Early Music”, “Clavichord International”) 

 

 


