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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 
 

Katedra Klawesynu i Instrumentów Dawnych 

Stopień/tytuł naukowy  
profesor 
mgr 

Imię 
Marta 
Andrzej 

Nazwisko 
Czarny-Kaczmarska 
Zawisza 

 
Kierunek studiów  
Instrumentalistyka 

Specjalność 
gra na klawesynie 

Stopień i tryb studiów 
studia I st. niestacjonarne 
 

Nazwa przedmiotu 
Bas cyfrowany 

Rodzaj zajęć (wykład/ćwiczenia) 
ćwiczenia 
 

Suma godzin we wszystkich semestrach 
30 
 

Semestry, w których realizowany jest przedmiot 
 I,II 
 

Punkty ECTS 
6 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 
zdanie egzaminu wstępnego na odpowiedni stopień studiów 
 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 
 
Plan nauczania jest traktowany indywidualnie w stosunku do każdego studenta, w zależności od 
jego uzdolnień, predyspozycji i stopnia przygotowania harmonicznego. 
Treścią kształcenia jest budowanie i rozwijanie umiejętności realizacji cyfrowanego i 
niecyfrowanego basso continuo w oparciu o żródła dotyczące historycznych praktyk 
wykonawczych. 
Tematyka zajęć obejmuje m.in. zaznajamianie sie z teoretycznymi zasadami realizacji b.c. , 
nabywanie i rozwijanie umiejętności praktycznych i budowanie umiejętności różnicowania realizacji 
b.c. w  zależności od stylu i czasu powstania utworu. Student stara się wypracować własny, 
indywidualny styl, szczególnie w zakresie improwizowanego zdobnictwa, zgodny z założeniami 
estetycznymi epoki. 
 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 
 
Zajęcia mają charakter indywidualny. Student przygotowuje samodzielnie specjalne ćwiczenia i 
fragmenty utworów i pracuje pod kontrolą pedagoga , rozwiązując nasuwające się problemy i 
trudności. Po osiągnięciu odpowiedniego stopnia biegłości, zajęcia odbywają się również z 
towarzyszeniem instrumentów melodycznych lub wokalistów, w celu rozwijania umiejętności 
wspólnego budowania przebiegu emocjonalno-dynamicznego. 
 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 
 
Przygotowanie studenta-klawesynisty do aktywnej, poprawnej harmonicznie i stylistycznie 
realizacji basso continuo, w tym również umiejętności realizacji a vista.  
Student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnością różnicowania realizacji b.c w zależności od 
stylu i czasu powstania utworu, gatunku wykonywanej muzyki, składu wykonawczego , rodzaju i 
charakteru wyrazowego utworu. Wymagana jest też umiejętność budowania wyrazistego, spójnego 
z głosami solowymi przebiegu emocjonalnego, dynamicznego i retorycznego w grze akordowej 
oraz wra zliwość na jakość brzmienia wykonywanego akompaniamentu b.c. 
 

Możliwe języki nauczania 
Francuski, angielski, rosyjski 



 
ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 
Zaliczenia i egzaminy semestralne 
Wykonanie przygotowanej z solistą realizacji b.c oraz czytanie a vista 
 

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 
Wybrane traktaty XVII/XVIII w na temat b.c oraz podręczniki współczesne (M.Frisch.J.Christensen) 
 

 
Literatura uzupełniająca 
Fachowa literatura współczesna na temat muzyki dawnej 
 

 
 


