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Cele przedmiotu 

Rozwijanie słuchu pamięciowego, harmonicznego i barwowego,  

pogłębianie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,  

kształtowanie umiejętności analizy słuchowej muzyki różnych epok. 

Wymagania wstępne Umiejętności z zakresu kształcenia słuchu na poziomie szkoły muzycznej II st. 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie  efektów 

kształcenia  

w obszarze kształcenia  

w zakresie sztuki do 

PRK 

Wiedza (W) 

Ins1aK_W01  

 

 

 

Ins1aK_W10  
 

zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac 

artystycznych oraz zasady dotyczące środków ekspresji i 

umiejętności warsztatowych 

 

jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami programu 

kształcenia 
 

P6S_WG 

 

 

 

P6S_WG 
 

Umiejętności 

(U) 

Ins1aK _U01  

 

 

 

Ins1aK _U08  

 

 

 

Ins1aK _U09  

 

Ins1aK _U10  
 

potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje 

artystyczne oraz dysponuje środkami niezbędnymi do ich 

realizacji 

 

osiągnął biegłość w zakresie słuchowego rozpoznawania 

materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania 

nim 

 

posiada umiejętność słyszenia harmonicznego  

 

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) 
 

P6S_UW 

 

 

 

P6S_UW 

 

 

 

P6S_UW 

 

P6S_UW 
 



Kompetencje 

społeczne 

(K) 

Ins1aK _K01  

 

 

Ins1aK _K02  
 

potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne 

informacje 

 

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanej stylistyce - wynikające z wykorzystania 

wiedzy i wyobraźni twórczej 

P6S_UU 

P6S_KR 

 

P6S_KK 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr 1 

- Słuchowa analiza struktur melodycznych i harmonicznych 

- Ćwiczenia rytmiczne - jedno i dwugłosowe 

- Czytanie nut głosem wybranych fragmentów z literatury muzycznej - z kręgu tonalności dur-moll  

- Ćwiczenia w oparciu „preparowane” partytury - uzupełnianie usuniętych elementów  

(melodycznych, rytmicznych, harmonicznych etc.) 

- Czytanie nut głosem z równoczesnym graniem na fortepianie  

 

Semestr 2 

- Słuchowa analiza skomplikowanych struktur melodycznych i harmonicznych 

- Ćwiczenia rytmiczne w zmiennym metrum, z wartościami dodanymi itp. 

- Ćwiczenia polimetryczne 

- Czytanie nut głosem wybranych fragmentów z literatury muzycznej z kręgu rozszerzonej tonalności dur-moll,  

- Ćwiczenia w oparciu „preparowane” partytury - uzupełnianie usuniętych elementów - rozwinięcie zadań z I semestru 

- Czytanie nut głosem – ćwiczenia o rozszerzonej tonalności i atonalne 

- Czytanie nut głosem z równoczesnym graniem na fortepianie - rozwinięcie zadań z I semestru 

 

Metody kształcenia 

 

Analiza słuchowa przykładów prezentowanych z nagrań lub wykonywanych przez wykładowcę 

Wykonywanie przygotowanych ćwiczeń i analiza błędów 

Rozwiązywanie zadań słuchowych 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

Semestr 1 – kolokwium pisemne, obejmujące dyktanda muzyczne 

i kolokwium ustne, w czasie którego student rozpoznaje i analizuje zjawiska 

muzyczne, oraz wykazuje się sprawnościami zdobywanymi w trakcie zajęć. 

Semestr 2 – egzamin, na który składa się część pisemna (dyktanda muzyczne) 

i ustna (słuchowa analiza zjawisk muzycznych). 

Ins1aK_W01  

Ins1aK_W10  

Ins1aK _U01  

Ins1aK _U08  

Ins1aK _U09  

Ins1aK _U10  

Ins1aK _K01  

Ins1aK _K02 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Semestr 1 – zaliczenie z oceną 

Semestr 2 – egzamin 

Literatura 

Materiały autorskie oraz przykłady z literatury muzycznej, wybrane i przygotowane przez prowadzącego zajęcia. 

Materiały do czytania nut głosem – materiały autorskie oraz wybrane pozycje z literatury:  

J. S. Bach, Das Wohltemperiertes Klavier, Kunst der Fuge 

B. Bartók, Mikrokosmos 

W. Lutosławski, Melodie ludowe 

D. Szostakowicz, Preludia i fugi 

Materiały do korekty błędów, ćwiczenia rytmiczne i inne: 

Ćwiczenia rytmiczne inaczej, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2017 

Izabela Targońska, Podstawy korekty błędów, AMFC, Warszawa 1998 

Izabela Targońska, Kształcenie pamięci muzycznej, Centrum Edukacji Artystycznej, Warszawa 1999 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 20 

Konsultacje 10 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 20 



Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu - 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 110 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS  

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Student jest przygotowany do realizacji na II lub III roku studiów I stopnia przedmiotu „Kształcenie słuchu komputerowe”. 

 


