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Cele przedmiotu 
Celem nauczania jest opanowanie problemów wykonawczych i interpretacyjnych 
w grze na fidelach kolanowych dla repertuaru solowego i kameralnego  
 

Wymagania wstępne Egzamin wstępny zgodnie z regulaminem rekrutacji  

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie efektów 

kształcenia  

w obszarze 

kształcenia  

w zakresie sztuki     

do PRK 

Wiedza (W) Ins1aK_W01 zna podstawowe zasady dotyczące realizacji prac 

artystycznych oraz zasady dotyczące środków ekspresji i 
umiejętności warsztatowych  

P6S_WG 

Ins1aK_W02 zna podstawowy repertuar związany ze swoją specjalnością 

oraz podstawową terminologię muzyczną 

P6S_WG 

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 

P6S_WG 



Ins1aK_W04 zna kontekst języka harmonicznego poszczególnych epok i 

stylów 

P6S_WG 

Ins1aK_W07 zna trendy rozwojowe dziedziny instrumentalistyka właściwe 
dla studiowanej specjalności  

P6S_WG 

Ins1aK_W08 zna główny zakres wzorców leżących u podstaw 

improwizacji (dotyczy wybranych specjalności) 

P6S_WG 

Ins1aK_W09 zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny 
instrumentu związanego z jego specjalnością, a także 

orientuje się w dotyczącej go problematyce technologicznej        

P6S_WG 

Ins1aK_W10 jest świadomy powiązań i zależności pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi elementami programu 

kształcenia    

P6S_WG 

Ins1aK_W12 dysponuje podstawową wiedzą o współczesnym życiu 
artystycznym i naukowym w zakresie studiowanego kierunku 

P6S_WG 

Umiejętności (U) Ins1aK 

_U01 

potrafi opracowywać i realizować własne koncepcje 

artystyczne oraz dysponuje środkami niezbędnymi do ich 

realizacji  
 

P6S_UW 



Ins1aK 

_U02 

posiada podstawowe umiejętności do interpretacji 

związanego z jego specjalnością reprezentatywnego 

repertuaru w różnych stylach   

P6S_UW 

Ins1aK 
_U03 

przyswoił sobie prawidłową postawę oraz technikę (techniki) 
gry na instrumencie i potrafi operować aparatem gry w 

sposób efektywny  

P6S_UU 
P6S_UW 

Ins1aK 

_U04 

opanował metody efektywnego ćwiczenia i urnie pracować w 

znacznym zakresie samodzielnie  

P6S_UU 

P6S_UW 

Ins1aK 
_U07 

osiągnął taką biegłość w czytaniu nut, że czytając a vista 
rozumie muzykę, a podczas przygotowania dzieła 

muzycznego korzysta z tej umiejętności w celu przekazania 

dzieła muzycznego w pełni 

P6S_UW 

Ins1aK 

_U14 

posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI 

wiek 

P6S_UW 

Ins1aK 
_U15 

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu 
dziedziny muzyki 

P6S_UW 

Ins1aK 

_U16 

umie realizować własne działania artystyczne oparte na 

zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze 

swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, 
intuicji i emocjonalności 

P6S_UW 



Ins1aK 

_U18 

posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny dzieła 

muzycznego 

P6S_UW 

Ins1aK 
_U23 

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

nutowym 

P6S_UW 

Ins1aK 

_U24 

ma przygotowanie do uczenia w zakresie studiowanego 

kierunku studiów i specjalności na różnych poziomach 

edukacji muzycznej 

P6Z_UI 

P6Z_UO 

P6Z_UN 
P6Z_UU 

Ins1aK 
_U25 

wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy 
dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą 

kwalifikacje do nauczania w zakresie swej specjalności na 

poziomie podstawowym edukacji muzycznej (fakultatywnie 

P6Z_UI 
P6Z_UO 

P6Z_UN 

P6Z_UU 

Kompetencje 

społeczne (K) 
Ins1aK 

_K01 

potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne 

informacje 

P6S_UU 

P6S_KR 

Ins1aK 
_K02 

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na 
zróżnicowanej stylistyce - wynikające z wykorzystania 

wiedzy i wyobraźni twórczej 

P6S_KK 

Ins1aK 

_K03 

potrafi organizować pracę własną i zespołową, w ramach 

realizacji wspólnych zadań i projektów 

P6S_KK 



Ins1aK 

_K04 

jest zdolny do samooceny i konstruktywnej krytyki w obrębie 

działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko 

pojętej kultury 

P6S_KK 

Ins1aK 
_K05 

jest zdolny do formułowania własnych sądów i przemyśleń w 
zakresie tematyki społecznej, naukowej, estetycznej i 

etycznej oraz umie z nich korzystać we własnej pracy 

artystycznej 

P6S_KO 
P6S_KR 

Ins1aK 

_K09 

adaptuje się do nowych lub zmiennych okoliczności, które 

mogą pojawiać się podczas wykonywania pracy artystycznej 

P6S_KO 

P6S_KR 

 

Ins1aK 
_K10 

efektywnie wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, twórczą 
postawę i samodzielne myślenie w obliczu konieczności 

rozwiązywania problemów 

P6S_KK 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 
wskazanie różnic między techniką przyciskową a paznokciową 

ustawienie palców lewej ręki przy strunach 

ułożenie  prawej dłoni na smyczku 

2 gamy durowe: 

legato po 2 i 4 legato 

pasaże 

tercje „łamane” 

ćwiczenia tzw. „palty’( zaadoptowane z   treningów gry na sarangi bardzo rozwijające sprawność lewej ręki w przypadku techniki 
paznokciowej) 

proste utwory z repertuaru muzyki ludowej oraz muzyki dawnej 

mazurki, polki, kujawiaki 

( zbiory PAN, O.Kolberg ) 

Wojciech Długoraj Eiusdem nations ( 4 kolejne głosy) 

Matthaus Waisselius  Taniec polski ( 3 głosy) 

Wybrany taniec ze zbiorów: 

Tańce polskie XVI-XVIIw w opracowaniu Jacka Urbaniaka (ork.Marii Pomianowskiej) 

Tańce z Tabulatury Jana z Lublina w opracowaniu Jacka Urbaniaka (ork.Marii Pomianowskiej) 

Podstawy improwizacji melodycznej 

Semestr II   
Utwory instrumentalne z repertuaru polskiej muzyki ludowej ( oberki, kujawiaki ,polki ,mazurki)  

Jeden samodzielnie skomponowany przez studenta utwór solowy z użyciem rytmiki mazurkowej 

Polskie zabytki muzyczne: 

Wojciech Długoraj                                                                  Cantio Polonica  

Tabulatura gdańska                                                                 Taniec  

Jeden dowolny utwór z repertuaru muzyki dawnej ze zbiorów i opracowań Jacka Urbaniaka. 

Anonim                                                                                   Służyłem ja Tobie 

Jeden utwór ze zbiorów skandynawskiej muzyki tradycyjnej    Polska 

Nauka śpiewu z jednoczesną grą na suce biłgorajskiej  

Przygotowanie pieśni ludowej z akompaniamentem suki biłgorajskiej  



Dodawanie do wybranych utworów części improwizowanych 

Semestr III 
Suka biłgorajska-kontynuacja gry na instrumencie 

4 gamy molowe 

Pasaże 

Tercje 
„palty” 

Granie gam z akcentami w grupach po 3,5,7,9,10 

Ozdobniki ( z użyciem 3 palców) 

Nauka improwizacji melodycznej 

Kilka utworów z repertuaru polskiej, skandynawskiej oraz irlandzkiej muzyki ludowej 

M.Pomianowska                                Mandala  

Wybrana pieśń ludowa z własnym akompaniamentem 

dodatkowy instrument: 

Fidel płocka -rozpoczęcie nauki gry 

Ustawienie prawej i lewej ręki 

2 gamy durowe 

„palty’ ( 2 rodzaje) 
2 gamy molowe 

pasaże 

tercje 

specjalne techniczne ćwiczenia na usprawnienie palcowania w grze na fideli płockiej  

Anonim włoski                              Lamento, Manfredina 

dodatkowy instrument : 

Gadułka ( 2 semestry) 

Ustawienie prawej i lewej ręki 

Gama durowa 

Dwa utwory z repertuaru bałkańskiej muzyki ludowej 

Semestr IV 
Nauka jednoczesnego śpiewu z własnym akompaniamentem na suce biłgorajskiej,  fideli płockiej i gadułce 

Suka biłgorajska 

Suwany                        ( mel.lud z biłgorajskiego w oprac. M.Pomianowskiej) 

Kujawiak                     ( mel.lud z biłgorajskiego w oprac. M.Pomianowskiej) 

Mazurek                       ( mel.lud z biłgorajskiego w oprac. M.Pomianowskiej) 

Ross Daly                    Band-amir 

Anonim XVI w.          Cztery tańce  dawne 

Wybrana polska pieśń ludowa śpiewana i grana jednocześnie 

Fidel płocka; 

Gamy, „palty”, akcentowane, 

Anonim               Wyrwany i polka 
Mel.lud                Oberek trzpilów  

                            Pieśń św. Janie    z własnym akompaniamentem 

Gadułka: 

Bułgarska pieśń a własnym akompaniamentem 

Wybrane utwory z repertuaru muzyki bałkańskiej w rytmach nieparzystych. 

Semestr V 
Dodatkowy instrument- sarangi lub kemancze ( 2 semestry) 

ustawienie aparatu gry :nauka techniki prawej i lewej ręki 

Ćwiczenia i specjalne gamy ułożone sa przez najwybitniejszego mistrza i twórcy nowej techniki gry na sarangi Pandita Ram 

Narayana 

Nauka teorii klasycznej muzyki Indii- podstawowej formy muzycznej wykonywanej na sarangi zwanej raga. 
Nauka improwizacji melodycznej w muzyce klasycznej Indii 

Nauka zakomponowanych części  Ragi  Szri w cyklu rytmicznym na 16/4 ( tintala) oraz na 7/4 (rupak tala) 

suka biłgorajska 

Maria Pomianowska       techniczne tańce na sukę solo  

fidel płocka 

Mel.lud                           Oberek transowy z improwizacjami, Doratka 

Semestr VI  
suka biłgorajska 

wybrane utwory z repertuaru polskiej, skandynawskiej oraz irlandzkiej muzyki ludowej 

M.Pomianowska             Fuga 

Vietoris Codex               Taniec wołoski/Alia Polonica Chorea 
Anonim                          Polonaise serra  



Wybrana pieśń ludowa z akompaniamentem własnym 

Przygotowanie własnej kompozycji 

fidel płocka 

wybrane utwory z repertuaru tanecznej muzyki polskiego i europejskiego renesansu Wybrana pieśń ludowa z akompaniamentem 

własnym 

Maria Pomianowska     Etiuda liryczna 

                                      Taniec derwisza 

Przygotowanie własnej kompozycji 

sarangi-kontynuacja  

Raga Darbari lub Durga  

Metody kształcenia 

 
Stosowane są następujące metody nauczania: 

 

− ćwiczenie indywidualne na lekcjach 

− demonstracja przez pedagoga sposobu pokonywania problemów 

− odsłuchiwanie i analiza opracowywanych utworów 

 
 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol EKK 

 

Efekty kształcenia są weryfikowane przez pedagoga w trakcie 

indywidualnych zajęć oraz przez komisję egzaminacyjną podczas 

egzaminu semestralnego i dyplomowego. 

Każdy egzamin oceniany jest w skali 2-5,5 

Ocena na zakończenie semestru jest oceną z semestralnego 

egzaminu praktycznego. 

Ocena na zakończenie VI semestru jest oceną wystawianą przez 

pedagoga na postawie pracy studenta w semestrze 

Ins1aK_W01,Ins1aK_W02, 

Ins1aK_W03,Ins1aK_W04, 

Ins1aK_W07,Ins1aK_W08 

Ins1aK_W09, Ins1aK_W10, 

Ins1aK_W12, Ins1aK_W14, 

Ins1aK _U01, Ins1aK _U02, 

Ins1aK _U03, Ins1aK _U04, 

Ins1aK _U07, Ins1aK _U14, 

Ins1aK _U15, Ins1aK _U16, 

Ins1aK _U18, Ins1aK _U23, 

Ins1aK _U24, Ins1aK _K01, 

Ins1aK _K02, Ins1aK _K03 

Ins1aK _K04, Ins1aK _K05, 

Ins1aK _K09, Ins1aK _K10,  

Forma i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnej oceny z semestralnego egzaminu 

praktycznego - zgodnego z treściami programowymi danego semestru.   

 

Literatura  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 180 

Przygotowywanie się do zajęć 1000 

Konsultacje 20 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 250 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 250 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 1700 

Liczba punktów ECTS 58 

Praktyki (jeśli obowiązują) Nie dotyczy 

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Solistyczna, kameralna, pedagogiczna (w szkole muzycznej I stopnia). 



 


