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Cele przedmiotu 
Poszerzenie wiedzy dotyczącej historycznej praktyki wykonawczej ze szczególnym 

uwzględnieniem instrumentów klawiszowych, w repertuarze od baroku do romantyzmu. 

Wymagania wstępne 
 Znajomość historii muzyki oraz repertuaru klawiszowego, umiejętność gry na 

instrumentach klawiszowych. 

 Symbol efektu EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Odniesienie efektów 

do PRK 

 Ins2aK_W03 zna kontekst historyczny i kulturowy dziedziny 

instrumentalistyka i związek z innymi dziedzinami 

współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę wiedzę  

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_W10 wykazuje głębokie zrozumienie powiązań i zależności 

pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów 

oraz wykorzystuje tę wiedzę w dalszym rozwoju 

artystycznym  

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 

 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 _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 

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 

Ins2aK _K04 potrafi gromadzić, analizować i interpretować potrzebne 
informacje, dokonuje ich hierarchizacji i syntezy na 
najwyższym poziomie 

P7S_UU 
P7S_KR 

 



 

 

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 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

 

1. Źródła wiedzy na temat historycznej praktyki wykonawczej i sposoby korzystania z nich. 
2. Dawne instrumentarium. 
3. Retoryka muzyczna. 
4. Teoria topików 

 

 

Semestr II   
5. Zagadnienia wykonawcze: tempo, artykulacja i akcentacja, ornamentacja z elementami improwizacji – 
w kontekście praktyk wykonawczych od późnego renesansu do wczesnego romantyzmu. 
6. Problemy notacji. 
7. Historyczne temperacje stroju. 
8. Style i szkoły narodowe. 

 
 
 

 

Metody kształcenia 

Dyskusja, referaty i prezentacje, prace własne (eseje, interpretacje) 

 
 

Metody weryfikacji 

efektów uczenia się 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny Symbol efektu 

Egzamin  Ins2aK_W03 

Ins2aK_W05 

Ins2aK_W10 

Ins2aK_W14 

Ins2aK_W15 

Ins2aK _U03 

Ins2aK _U08 
Ins2aK _K01 
Ins2aK _K04 
Ins2aK _K07 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
Semestr 1 – kontrola obecności 

Semestr 2 - Egzamin ustny – prezentacja przygotowanego referatu 

Literatura: Nikolaus Harnoncourt: Muzyka mową dźwięków. Tłum. M. Czajka (Warszawa 1995) 

Colin Lawson, Robin Stowell: The Historical Performance of Music. An Introduction (Cambridge 1999) 
Clive Brown: Classical and Romantic Performing Practice 1750-1900 (Oxford 1999) 

David Rowland: Early Keyboard Instruments. A Practical Guide (Cambridge, 2001); 
Judy Tarling: The Weapons of Thetoric (St. Albans, 2004) 
Traktaty:  
C.P.E. Bach: O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych (tłum. J. Solecka, M. Kraft), Astraia, 
Kraków, 2017 
J.J. Quanz:  O zasadach gry na flecie poprzecznym  (tłum. Marek Nachajowski), Łódź, 2014. 
L . Mozart: Gruntowna szkoła skrzypcowa (tłum. Katarzyna Jerzewska), Poznań, 2007 

D. G. Türk: Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer and Lernende,  Lipsk i Halle, 1789. 



 

 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 30 

Przygotowywanie się do zajęć 15 

Konsultacje  

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 15 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 60 

Liczba punktów ECTS 2 

Praktyki (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz.  

Liczba punktów ECTS 

 

 

 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Możliwość rozwoju zawodowego w kierunku gry na historycznych instrumentach klawiszowych (klawesyn, 

pianoforte) 

 


