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AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
 

 
Nazwa przedmiotu: 
WIOLONCZELA 

Kod przedmiotu: 
II / I / S II / 52 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY 
 
 

Data 
1.10.2018 

Nazwa kierunku: 
INSTRUMENTALISTYKA 
Forma studiów: 
STACJONARNE 

Profil kształcenia: 
OGÓLNY 

Status przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY, 
KIERUNKOWY 

Specjalność: 
Gra na wiolonczeli 

Rok / semestr: 
I-II / 1-4  

Języki nauczania przedmiotu: 
Polski, angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, włoski 

Forma zajęć: 
Indywidualne 

Rodzaj zajęć: 
Wykład 

Wymiar zajęć: 
120 godzin 

Koordynator przedmiotu 
 
Prof. dr hab. Zdzisław Łapiński 
 

Prowadzący zajęcia Prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, dr hab. Dorota Imiełowska, dr hab. Adam  Klocek, dr hab. Jan 
Kalinowski,  

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

Wymagania wstępne 

J.S.Bach – Preludium z dowolnej Suity na wiolonczelę solo 
Sonata –    P.Locatelli, G.Valentini, F.Francoeur, L.Boccherini, J.B.Breval: Sonata G-dur, 
                   do wyboru 
J.Haydn – Koncert C-dur Hob.VIIb:1 I cz. lub dowolny koncert L.Boccheriniego I cz.      
                   z kadencją 
Kaprys lub Etiuda – D.Popper op.73, A.Piatti, A.F.Servais, N.Paganini 
Program (ok. 40 min.) należy wykonać z pamięci 
 

 Symbol EKK EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie efektów 
kształcenia  

w obszarze kształcenia  
w zakresie sztuki     do 

PRK 

Wiedza (W) Ins2aK_W01 osiągnął gruntowną znajomość repertuaru związanego ze 
swoją specjalnością oraz - gdy zachodzi taka potrzeba - z 
instrumentami pokrewnymi, w szczególności w zakresie 
wybranego stylu i profilu studiów (profil studiów dotyczy 
wybranych specjalności) 

P7S_WG 

Ins2aK_W02 zna szczegółowe zasady dotyczące dziedziny 
instrumentalistyka niezbędne do formułowania i 
rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie 
właściwym dla studiowanej specjalności 

P7S_WG 
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Ins2aK_W03 zna kontekst historyczny i kulturowy dziedziny 
instrumentalistyka i związek z innymi dziedzinami 
współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę  

P7S_WG 

Ins2aK_W04 zna zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania 
działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na 
podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi 
tradycjach twórczych i odtwórczych 

P7S_WG 

Ins2aK_W05 zna i rozumie trendy rozwojowe w historii muzyki oraz 
orientuje się w dotyczącym tej problematyki 
piśmiennictwie, a także zna gruntownie style i gatunki 
muzyczne wraz z reprezentatywnymi dla nich dziełami 
oraz związane z nimi tradycje wykonawcze 

P7S_WG 

Ins2aK_W06 poznał wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, 
umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi 
artystycznej 

P7S_WG 

Ins2aK_W07 posiada wiedzę i umiejętności w zakresie konstruowania 
pracy naukowej i terminologii naukowej odnoszącej się do 
zjawisk muzycznych 

P7S_WG 

Ins2aK_W08 zna szeroki zakres wzorców leżących u podstaw 
improwizacji i umie je stosować w różnych kontekstach 
(dotyczy wybranych specjalności i wybranego zakresu 
programu studiów) 

P7S_WG 

Ins2aK_W10 wykazuje głębokie zrozumienie powiązań i zależności 
pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami 
studiów oraz wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju 
artystycznym  

P7S_WG 
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Ins2aK_W11 poznał trendy rozwojowe z zakresu dziedziny 
instrumentalistyka w szczególności w obrębie wybranej 
specjalności  

P7S_WK 

Ins2aK_W12 dysponuje pogłębioną wiedzą o współczesnym życiu 
artystycznym i naukowym oraz instytucjach kultury w 
zakresie studiowanej specjalności  

P7S_WK 
 

Ins2aK_W13 posiada wiedzę w zakresie przepisów prawa, odnoszących 
się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności 
kulturalnej, medialnej, promocyjnej oraz finansowej, w 
szczególności prawa autorskiego i prawa związanego z 
zarządzaniem własnością intelektualną 

P7S_WG 

Ins2aK_W14 wykazuje znajomość podstawowych zagadnień 
związanych z historycznie zorientowanym 
wykonawstwem muzyki dawnej oraz z technikami 
kompozytorskimi, notacją i praktyką wykonawczą muzyki 
współczesnej 

P7S_WG 

 Ins2aK_W15 zna budowę, sposób funkcjonowania i rozwój historyczny 
instrumentu związanego z jego specjalnością, a także 
orientuje się w dotyczącej go problematyce 
technologicznej        

P7S_WG 

Umiejętności (U) Ins2aK _U01 potrafi wykorzystywać wysoko rozwiniętą osobowość 
artystyczną, umożliwiającą opracowywanie i 
realizowanie własnych, oryginalnych koncepcji artystycznych 
w oparciu o wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów 
muzycznych i tradycji wykonawczych 

P7S_UW 

Ins2aK _U02 wykonuje obszerny repertuar związany ze swoją 
specjalnością, wykazując się swobodą w interpretowaniu 
utworów w różnych stylach i specjalizując się w 
wybranym przez siebie stylu 

P7S_UW 
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Ins2aK _U03 wykazuje pełne opanowanie techniki (technik) gry na 
instrumencie, odpowiadające wymaganiom stawianym 
przez repertuar, z uwzględnieniem - jeśli dotyczy to 
danej specjalności i wybranego zakresu specjalizacji 
stylistycznej - historycznych technik wykonawczych  

P7S_UU 
P7S_UW 

Ins2aK _U04 jest przygotowany do całkowicie samodzielnej pracy nad 
repertuarem oraz wyrażania własnych koncepcji 
artystycznych 

P7S_UU 
P7S_UW 

Ins2aK _U05 jest przygotowany do współdziałania w różnych składach 
instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w oparciu 
o wiedzę dotyczącą wzorców formalnych, stylów 
muzycznych i tradycji wykonawczych, a także do 
podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych (dotyczy 
wybranych specjalności i wybranego zakresu programu 
studiów) 

P7S_UO 

Ins2aK _U06 osiągnął wysoki poziom biegłości w improwizowaniu 
(dotyczy wybranych specjalności i wybranego zakresu 
programu studiów) 

P7S_UU 
P7S_UW 

Ins2aK _U08 posiada umiejętność tworzenia rozbudowanych 
prezentacji w formie pisemnej i ustnej na podstawie 
wiedzy zawartej w materiałach źródłowych oraz jej 
interpretacji, a także opisu zjawisk muzycznych językiem 
naukowym 

P7S_UK 

Ins2aK _U10 jest w pełni przygotowany do samodzielnej pracy koncertowej 
i wykazuje się umiejętnością nawiązania kontaktu z różnymi 
rodzajami publiczności przez odpowiedni dobór programów 
koncertowych oraz wierne, płynne i artystycznie 
ukształtowane ich wykonywanie 

P7S_UK 

Kompetencje 
społeczne (K) 

Ins2aK _K01 wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy, 
podejmowania samodzielnych, nowych i kompleksowych 
działań również w warunkach ograniczonego dostępu do 
informacji, a także w stopniu znaczącym przyswoił sobie 
umiejętność krytycznej oceny 

P7S_UU 
P7S_KK 
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Ins2aK _K02 w sposób świadomy i poparty doświadczeniem 
wykorzystuje w różnych sytuacjach mechanizmy 
psychologiczne wspomagające jego działania w kierunku 
uzyskania pewności siebie 

P7S_KK 

Ins2aK _K05 jest kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do 
świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie 
specjalności oraz innych szeroko pojętych działań 
kulturotwórczych 

P7S_UU 
P7S_KR 

Ins2aK _K06 jest zdolny do krytycznej oceny własnych działań 
twórczych i artystycznych oraz potrafi adekwatnie ocenić 
inne przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki 

P7S_KK 
 

Ins2aK _K07 korzysta z możliwości poszerzania swojej wiedzy, 
modyfikuje ukształtowane w czasie studiów schematy 
poznawcze poprzez ustawiczne samokształcenie, jest 
gotów do inspirowania i organizowania procesu uczenia 
się innych osób  

P7S_UU 
P7S_KR 

 

Ins2aK _K08 potrafi zaplanować swoją drogę kariery zawodowej, 
upowszechniać, w szerokich kręgach społecznych, treści i 
formy z zakresu kultury muzycznej oraz zarządzać 
zasobami własności intelektualnej w oparciu o znajomość 
prawa autorskiego 

P7S_KO 
P7S_KR 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 
1. Wszystkie gamy durowe 
2. D.Popper – Jedna z etiud op.73 nr 31-40 
3. A.Piatti – Trzy kaprysy op.25: nr 3,5,6 
4. Koncert 
5. A.F.Servais – jeden z utworów do wyboru: 
    Fantazja „Souvenir de Spa” op.2 
    Caprice „Comte Ory” op.3 
    Fantazja „Le Desir” op.4 
    Grand Fantazja „Cyrulik Sewilski” op.6 
    Fantazja na temat dwóch pieśni rosyjskich op.13 
    Morceau de concerto p.14 
    Fantazja de St Petersburg op.15 
    Fantazja „Fille du Regiment” op.16 
    Fantazja „o Cara Memoria” de Carafa op.17 
  
Program należy wykonać z pamięci – dopuszczalne jest wykonanie sonaty kameralnej z nut 
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Wymagania dotyczące gam: 
1. Gamy: C-G przez 4 oktawy, As-H przez 3 oktawy 
2. Palcowanie: bez “pustych” strun 
3. Pasaże: 12 pasaży – wykonanych bez przerw 
4. Dwudźwięki tercje, seksty, oktawy 
 
Smyczkowanie: a) gama – legato na 1 smyczek „do góry i na dół” 
b) gama – dwie nuty legato, dwie staccato 
c) gama flażoletami – po 2 oktawy  
d) pasaże – każdy pasaż na dwa smyczki 
e) dwudźwięki – legato po 7 współbrzmień 
 
 
Semestr II   
1. Wszystkie gamy molowe 
2. Etiuda lub kaprys do wyboru z następujących: 
    Servais, Paganini, Mainardi, Bukinnik 
3. Utwór na wiolonczelę solo do wyboru: 
    B.Britten – jedna z Suit na wiolonczele solo 
    H.Dutilleux – Trois Strophes sur le nom de Sacher 
    Z.Kodaly – Sonata op.8 
    K.Penderecki – Suita 
    E.Ysaye – Sonata op.28 
4. Sonata barokowa lub klasyczna (do Boccheriniego) 
5. Sonata kameralna (od Beethovena) 

Program należy wykonać z pamięci – dopuszczalne jest wykonanie sonaty kameralnej z nut 

Wymagania dotyczące gam: 
1. Gamy: C-G przez 4 oktawy, As-H przez 3 oktawy 
2. Palcowanie: bez “pustych” strun 
3. Pasaże: 12 pasaży – wykonanych bez przerw 
4. Dwudźwięki tercje, seksty, oktawy 
 
Smyczkowanie: a) gama – legato na 1 smyczek „do góry i na dół” 
b) gama – dwie nuty legato, dwie staccato 
c) gama flażoletami – po 2 oktawy  
d) pasaże – każdy pasaż na dwa smyczki 
e) dwudźwięki – legato po 7 współbrzmień 

Semestr III 
Koncert dyplomowy 

1. J.Haydn  - Koncert D-dur Hob.VIIb:2  I cz. z kadencją (Ed. Schott) 
2. Dowolny koncert 

 
        Cały program należy wykonać z pamięci 
Semestr IV 

Recital dyplomowy 
Program dowolny – ok. 90 min. 
 
Cały program należy wykonać z pamięci 
Można powtórzyć najwyżej jeden z utworów opracowywanych w trakcie studiów 

 

Metody kształcenia 

Stosowane są następujące metody nauczania: 
 

- ćwiczenie indywidualne na lekcjach 
- demonstracja przez pedagoga sposobu pokonywania problemów 
- odsłuchiwanie i analiza opracowywanych utworów  
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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 średnią ocen ze 
śródsemestralnego kolokwium praktycznego i semestralnego 
egzaminu praktycznego. 
 

Ins2aK_W01, Ins2aK_W02 
Ins2aK_W03, Ins2aK_W04 
Ins2aK_W05, Ins2aK_W06 
Ins2aK_W07, Ins2aK_W08 
Ins2aK_W10, Ins2aK_W11 
Ins2aK_W12, Ins2aK_W13 
Ins2aK_W14, Ins2aK_W15 
Ins2aK _U01, Ins2aK _U02 
Ins2aK _U03, Ins2aK _U04 
Ins2aK _U05, Ins2aK _U06 
Ins2aK _U08, Ins2aK _U10 
Ins2aK _K01, Ins2aK _K02 
Ins2aK _K05, Ins2aK _K06 
Ins2aK _K07, Ins2aK _K08 

Forma i warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnej oceny ze śródsemestralnego kolokwium 
praktycznego i semestralnego egzaminu praktycznego - zgodnych z treściami programowymi 
danego semestru.  W przypadku wykonania utworu z nut ocena zostaje obniżona o jeden stopień 
(nie dotyczy wykonania sonaty kameralnej i recitalu dyplomowego). 

 
Literatura  
M.Eisenberg - Współczesna sztuka gry na wiolonczeli  
R.Suchecki – Wiolonczela od A do Z  
J.M.Corredor – Rozmowy z Pablo Casalsem  
G.Piatigorsky - Mein Cello und ich und unsere Begegnungen  
M.Hopfer – Sztuka gry wiolonczelowej  
The Strad  
Ruch Muzyczny  
Das Orchester  
Suonare News  
Archi  
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 120 
Przygotowywanie się do zajęć 960 
Konsultacje 30 
Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 450 
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 150 
Łączny nakład pracy studenta w godz. 1560 
Liczba punktów ECTS 52 

Praktyki (jeśli obowiązują)  
Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 
 
 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

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

 


