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Cele przedmiotu 

Zapoznanie z polską muzyką ludową, będącą kluczową częścią narodowej 

tożsamości oraz tradycji muzycznej. Pogłębienie umiejętności interpretacji 

tańców stylizowanych, w szczególności polskich. Zapoznanie z technikami 

stylizacji folkloru w XX i XXI w. 

Wymagania wstępne 
Znajomość polskich pieśni i tańców ludowych na poziomie średniej szkoły 

muzycznej 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Wiedza (W) Ins1aK_W03 zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki oraz orientuje 

się w dotyczącym tej problematyki piśmiennictwie, a także zna style i gatunki 

muzyczne wraz z reprezentatywnymi dla nich dziełami oraz związane z nimi 
tradycje wykonawcze 

Ins1aK_W10 jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu kształcenia    

 Ins1aK _U02 posiada podstawowe umiejętności do interpretacji związanego z jego 

specjalnością reprezentatywnego repertuaru w różnych stylach   

Ins1aK _U10 posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i 

metrorytmicznych, aspektów wykonawczych, rozpoznawania zjawisk 
harmonicznych charakterystycznych dla różnych epok oraz tworzenia struktur 

harmonicznych w poszczególnych stylach (dotyczy wybranych specjalności)  

Ins1aK _U23 posiada podstawowe umiejętności w zakresie improwizacji bądź 
kształtowania i tworzenia muzyki poza zapisem nutowym 



Kompetencje 

społeczne (K) 
Ins1aK _K01 potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje 

Ins1aK _K02 realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej 
stylistyce - wynikające z wykorzystania wiedzy i wyobraźni twórczej 

Ins1aK _K06 dobrze komunikuje się w obrębie społeczności i własnego środowiska 

Ins1aK _K10 efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę i 

samodzielne myślenie w obliczu konieczności rozwiązywania problemów 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

 

1. Polska muzyka ludowa (regiony, gwara, pieśni, tańce, instrumenty, zespoły) 

 

Semestr II   

1. Stylizacje folkloru polskiego (Chopin, Szymanowski, Lutosławski, Kilar, Górecki, Pomianowska) 

2. Stylizacje folkloru polskiego w repertuarze gitarowym (XIX w.: Bobrowicz, Horecki, Szczepanowski i in., 

XX w.: Tansman, Mroński, Pasieczny i in.) 

 

Metody kształcenia 

• wykłady wprowadzające z prezentacją multimedialną 

• dyskusja 

• praca w grupach 

 

Metody weryfikacji efektów 

kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

ocena ciągła w trakcie zajęć 

pisemne kolokwia 

 

wymagania:  

• rozpoznanie polskich tańców ludowych 

• podstawowe wiadomości z zakresu regionów i gwar polskich 

• wiadomości teoretyczne na temat stylizacji muzyki ludowej 

w twórczości wybranych kompozytorów 

 

Ins1aK_W03 
Ins1aK_W10 

Ins1aK _U02 

Ins1aK _U10 

Ins1aK _U23 
Ins1aK _K01 

Ins1aK _K02 

Ins1aK _K06 
Ins1aK _K10 

 

Forma i warunki zaliczenia Sem. 1 – zaliczenie z oceną (pisemne) , Sem. 2 – Egzamin (pisemny) 

 

Literatura  

B. Muchenberg,   Pogadanki o muzyce (t.1) 

D. Wójcik,     ABC form muzycznych 
A. Frączkiewicz, F. Skołyszewski, Formy muzyczne (t.1) 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowywanie się do zajęć 30 



Konsultacje  

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 60 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 120 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Student posiada podstawowe wiadomości na temat regionów, gwar oraz pieśni i tańców ludowych, które są 

kluczową częścią narodowej tradycji muzycznej. Potrafi także poprawnie zinterpretować stylizacje muzyki 

ludowej, co znacząco podwyższa jego kompetencje jako wykonawcy. 



 


