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OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zdanie egzaminu wstępnego na studia licencjackie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w 
Krakowie w specjalności gra na skrzypcach barokowych. 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

1. Praca nad techniką gry na instrumencie: 
a. budowa instrumentu historycznego i smyczka historycznego; 
b. historyczny sposób trzymania instrumentu (technika chin-off) i jego wpływ na jakość dźwięku; 
c. wydobycie poprawnego dźwięku ze strun jelitowych; 
d. historyczna technika zmian pozycji; 
e. zróżnicowane sposoby artykulacji; 
f. kontrola prędkości smyczka; 
g. kontrola prędkości i gęstości wibracji; 
h. umiejętność zróżnicowanej realizacji trylu; 
i. technika gry dwudźwiękowej, akordowej, arpeggio z kontrolowanym oparciem na dolną bądź górną nutę; 
j. intonowanie w różnych wysokościach stroju i różnorodnych temperacjach. 
2. Praca nad samodzielnym warsztatem artystycznym: 
a. metody efektywnego ćwiczenia; 
b. umiejętność samodzielnej pracy; 
c. technika czytania a vista; 
d. panowanie nad stresem w warunkach koncertowych; 
e. umiejętność publicznego koncertowania. 
3. Interpretacja: 
a. umiejętność dostosowania właściwego języka muzycznego do danego utworu z uwzględnieniem szkoły 
narodowej, stylu, zdobnictwa, retoryki muzycznej, epoki powstania; 
b. indywidualizacja własnej wypowiedzi muzycznej z zachowaniem zasad obowiązujących w danej epoce; 
c. wyszukiwanie i ocena przydatności różnych wydań nutowych; 
d. kształtowanie motywów i fraz, kształtowanie formy utworów, poczucie i organizacja czasu w muzyce, 
prawidłowe kontrolowanie oddechu w czasie gry. 
4. Opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych w zakresie historycznych praktyk 
wykonawczych: 
a. zdobnictwo (m.in. dyminucje wczesnobarokowe, zdobnictwo swobodne w wolnych częściach utworów, 
improwizowane kadencje); 
b. style narodowe; 



c. praktyczna umiejętność gry w starych kluczach; 
d. praktyczne odczytywanie starodruków i manuskryptów. 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, z możliwością obserwowania 
lekcji przez innych studentów. Metody pracy dostosowane do możliwości i umiejętności studenta obejmują: 
ćwiczenie elementów technicznych; sposoby znajdowania, nazywania i rozwiązywania problemów 
technicznych; zagadnienia wykonawcze i artystyczne. Praca odbywa się zarówno w formie wykładu (opis), 
jak i w formie praktycznej (prezentacja na instrumencie). Nacisk kładziony jest na samodzielną pracę 
studenta w domu - ćwiczenie według podanych metod i wskazówek. 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

Umiejętności: 
Opanowanie prawidłowej techniki gry na instrumencie, umiejętność efektywnego ćwiczenia i samodzielnej 
pracy, współpraca z innymi muzykami w różnorodnych rodzajach gry zespołowej, opanowanie umiejętności 
gry a vista, umiejętność występów publicznych. 
Wiedza: 
Opanowanie podstawowego repertuaru z epoki baroku a także klasycyzmu, podstawowych wiadomości z 
zakresu historii, budowy i konserwacji instrumentu, umiejętność korzystania ze źródeł muzycznych i 
teoretycznych, podstawy wiedzy pedagogicznej. 
Postawy: 
Umiejętność dokonania samooceny i samokrytyki, zbierania i interpretowania informacji, refleksji 
dotyczących zagadnień artystycznych; kreatywność myślenia i działania; umiejętność kontroli zachowań 
zwłaszcza w dziedzinie występów publicznych; umiejętność pracy zespołowej w różnych formacjach. 

Możliwe języki nauczania 

Polski, angielski, rosyjski, niemiecki, fiński 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

1. Zaliczenie: 
Warunkiem zaliczenia jest regularne uczestnictwo studenta w zajęciach, systematyczna praca nad 
zadanym programem, opanowanie zadanego programu w sposób wystarczający do publicznego 
wykonania. 
2. Egzamin: 
Semestr 1:  
komisyjny egzamin praktyczny polegający na wykonaniu przygotowanego programu (15 - 20 minut). 
Semestry 2, 3, 4, 5: 
komisyjny egzamin praktyczny polegający na wykonaniu przygotowanego programu (30 - 35 minut). 
Semestr 6: 
komisyjny egzamin licencjacki polegający na wykonaniu przygotowanego programu (35 - 40 minut), 
którego program powinien zawierać jedną lub dwie sonaty wczesnobarokowe, jedną część z sonaty, suity 
lub fantazji na skrzypce solo oraz jedną lub dwie sonaty późnobarokowe.  

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 100% 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

inne (wymienić)   

Ogółem 100 % 

 

Literatura obowiązkowa 



The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, New York 2001 (wybrane hasła). 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1994- (wybrane hasła). 
D. Boyden, Dzieje gry skrzypcowej, Kraków 1980. 
F.Geminiani, The art of playing on the violin, London 1751. 
P. Prelleur, The modern music master, London 1731. 
M. Corrette, L'ecole d'Orfee, Paris 1738. 
J. J. Quantz, O zasadach gry na flecie poprzecznym, Łódź 2012 (fragmenty). 
J. Tarling, Baroque string playing, London 2001. 
L. Mozart, Gruntowna szkoła skrzypcowa, Poznań 2007 
Przedmowy i komentarze krytyczne do wydań opracowywanych utworów. 
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