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OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

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

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

1. Doskonalenie techniki gry na instrumencie historycznym (historyczne techniki trzymania instrumentu, 
praca nad kształtowaniem dźwięku; historyczna technika zmian pozycji; zróżnicowana artykulacja i 
prędkość smyczka i świadome użycie tychże; zróżnicowana wibracja i tryle; dwudźwięki, arpeggia i akordy 
z kontrolowanym oparciem na dolną bądź górną nutę; opanowanie gry w różnych wysokościach stroju i 
temperacjach). 
2. Uzyskanie samodzielności w pracy artystycznej (umiejętność efektywnego ćwiczenia, dostrzegania, 
nazywania i rozwiązywania problemów). 
3. Umiejętność publicznych występów scenicznych (umiejętność wyboru programu i planowania koncertu a 
także prób, panowanie nad stresem). 
4. Interpretacja (wybór właściwego języka muzycznego, indywidualizacja wypowiedzi muzycznej).  

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: 
Umiejętność wykonania obszernego repertuaru skrzypcowego z epoki baroku a także klasycyzmu z 
wykorzystaniem właściwych dla danego stylu i okresu środków wyrazu, prezentowanie własnych koncepcji 
artystycznych oraz możliwość samodzielnej pracy artystycznej. Biegłe opanowanie techniki gry na 
instrumencie historycznym. Gra w różnorodnych składach instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, 
umiejętność podjęcia roli lidera (koncertmistrza) i doboru repertuaru koncertowego. 
Wiedza: 
Znajomość literatury skrzypcowej epoki baroku i klasycyzmu, zagadnień teoretycznych niezbędnych do 
wykonywania muzyki w sposób zgodny z zasadami wykonawstwa historycznego (historycznie 
poinformowanego), zasad improwizacji w różnych stylach. 



Postawy: 
Umiejętność samooceny i konstruktywnej samokrytyki, uczestnictw i przewodniczenia pracy zespołowej. 

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: 
Semestry 1, 2: 
komisyjny egzamin praktyczny polegający na wykonaniu przygotowanego programu (30-35 minut). 
Semestry 3, 4: 
komisyjny egzamin magisterski polegający na wykonaniu przygotowanego programu (55-60 minut), w 
programie powinny się znaleźć kompletne  utwory o różnej formie i z różnych kręgów stylistycznych 
muzyki XVII i XVIII wieku. Oprócz utworów solowych z towarzyszeniem basso continuo, jak sonata, suita, w 
programie powinien się znaleźć również utwór z klawesynem obligato, utwór z epoki klasycyzmu lub 
koncert solowy z towarzyszeniem orkiestry. 

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. 
P. Wilk, Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech, Wrocław 2005. 
Przedmowy i komentarze krytyczne do wydań opracowywanych utworów. 

 

Literatura uzupełniająca 

N. Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995. 
N. Harnoncourt, Dialog muzyczny, Warszawa 1999. 

 

 


