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Cele i założenia przedmiotu 

Podstawowym celem jest rozwinięcie umiejętności słuchowych niezbędnych do świadomej percepcji, wykonywania i tworzenia 

muzyki w pracy pedagoga i artysty. Do najważniejszych zadań realizowanych w procesie dydaktycznym należy: 

▪ Rozwijanie szczegółowych predyspozycji słuchowych (słuchu wysokościowego, harmonicznego, poczucia rytmu, pamięci i 

wyobraźni muzycznej (słuchu wewnętrznego) oraz wrażliwości na barwę dźwięku. 

▪ Kształcenie umiejętności czytania nut głosem oraz kształtowanie intonacji. 

▪ Kształcenie koncentracji, dyscypliny, podzielności uwagi i refleksu w spostrzeganiu zjawisk dźwiękowych. 

▪ Kształcenie umiejętności analizowania i zapisywania zjawisk dźwiękowych, rozszerzonych o współczesny materiał 

dźwiękowy. 

▪ Kształcenie umiejętności wszechstronnej analizy dzieła muzycznego.  

▪ Rozwijanie zamiłowania do muzyki, wrażliwości na walory artystyczne utworu i wyczucie stylów muzycznych. 

▪ Rozwijanie inwencji twórczej. 

Wymagania wstępne 

 

▪ Pozytywny wynik egzaminu wstępnego z kształcenia słuchu. 

▪ Podstawowe umiejętności słuchowe. 

▪ Ogólna wiedza muzyczna. 

 



Semestr I 

Zadania melodyczne 

▪ Ćwiczenia oparte na gamach w różnych odmianach. 

▪ Intonowanie i rozpoznawanie skal kościelnych (modalnych). 

▪ Rozpoznawanie słuchowe poznanych skal w przykładach z literatury muzycznej. Analiza zastosowania skal w twórczości wybranych kompozytorów. 

▪ Intonowanie poszczególnych interwałów od podanego dźwięku w górę i w dół. 

▪ Określanie par interwałów prostych i pojedynczych interwałów złożonych. 

▪ Określanie wysokości dźwięków następujących po sobie w różnych rejestrach oraz krótkich struktur melodycznych tonalnych i atonalnych. 

▪ Analiza słuchowa fragmentów z literatury muzycznej na poziomie makro – i mikroformy oraz pod względem charakterystycznych zwrotów melodyczno – 

rytmicznych. 

Zadania harmoniczne 

▪ Określanie pojedynczych tonacji od podanego dźwięku a1 oraz szeregu tonacji. 

▪ Określanie wysokości dźwięków w strukturach atonalnych (3-dźwiękowych). 

▪ Śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków, czterodźwięków i pięciodźwięków oraz określanie ich postaci i pozycji. 

▪ Analiza słuchowa przebiegów harmonicznych (w tym przykładów z literatury muzycznej) z uwzględnieniem akordów głównych i pobocznych. 

▪ Analiza słuchowo – wzrokowa na podstawie partytury. 

Zadania metrorytmiczne 

▪ Realizowanie jednogłosowych przebiegów rytmicznych.  

▪ Realizowanie ćwiczeń melodyczno-rytmicznych (jednoczesne śpiewanie i stukanie). 

Kształcenie pamięci i wyobraźnie muzycznej 

▪ Powtarzanie głosem lub na instrumencie zapamiętanej 1-głosowej melodii. 

▪ Powtarzanie zapamiętanych 1 - głosowych schematów rytmicznych. 

▪ Analiza słuchowa i słuchowo – wzrokowa (z partyturą) przykładów z literatury muzycznej (pod względem faktury, formy, harmoniki, melodyki, cech 

stylistycznych itp.). 

Czytanie nut głosem 

▪ Śpiewanie jednogłosowych melodii tonalnych, rozszerzonych tonalnie i atonalnych. 

▪ Czytanie 2 - głosowych fragmentów z literatury muzycznej różnych epok poprzedzone analizą muzyczną. 

Zapisywanie muzyki  

▪ Zadania melodyczne: 

- zapisywanie zapamiętanej melodii tonalnej; 

- uzupełnianie brakujących partii utworów jedno- i wielogłosowych. 

▪ Zadania harmoniczne: 

- 2 - głosowe fragmenty tonalne - przykłady z literatury muzycznej. 

▪ Zadania rytmiczne: 

- zapisywanie jednogłosowego przebiegu rytmicznego. 

▪ Semestr II 

Zadania melodyczne 

▪ Intonowanie i rozpoznawanie skal: cygańskiej, góralskiej, pentatonicznej i całotonowej. 

▪ Rozpoznawanie słuchowe poznanych skal w przykładach z literatury muzycznej. Analiza zastosowania skal w twórczości wybranych kompozytorów. 

▪ Intonowanie szeregu interwałów od podanego dźwięku w górę i w dół. 

▪ Określanie par interwałów złożonych. 



▪ Określanie wysokości dźwięków w strukturach poziomych w różnych rejestrach oraz w krótkich melodiach atonalnych. 

▪ Analiza słuchowa fragmentów z literatury muzycznej na poziomie makro – i mikroformy oraz pod względem charakterystycznych zwrotów melodyczno – 

rytmicznych.  

Zadania harmoniczne 

▪ Określanie szeregu tonacji. 

▪ Określanie wysokości dźwięków w strukturach atonalnych (4 - dźwiękowych). 

▪ Rozpoznawanie trójdźwięków, czterodźwięków i pięciodźwięków oraz określanie ich postaci i pozycji. 

▪ Analiza słuchowa przebiegów harmonicznych (w tym przykładów z literatury muzycznej) z uwzględnieniem akordów głównych, pobocznych i 

charakterystycznych, z dodanymi dysonansami, progresji, zboczeń modulacyjnych, modulacji, dźwięków obcych i alteracji. 

▪ Analiza słuchowo – wzrokowa na podstawie partytury. 

Zadania metrorytmiczne 

▪ Realizowanie jednogłosowych przebiegów rytmicznych o wyższym stopniu trudności. 

Kształcenie pamięci i wyobraźnie muzycznej 

▪ Powtarzanie głosem lub na instrumencie zapamiętanej 1-głosowej melodii lub rytmu. 

▪ Odtwarzanie z pamięci jednego z głosów 2 - głosu polifonicznego lub homofonicznego. 

▪ Odtwarzanie na fortepianie przebiegów harmonicznych. 

▪ Uczenie się bez pomocy głosu melodii tonalnych i atonalnych. 

▪ Transponowanie zapamiętanych melodii. 

▪ Korekta błędów w zadaniach z literatury muzycznej jedno – i wielogłosowych . 

▪ Analiza słuchowa i słuchowo – wzrokowa (z partyturą) przykładów z literatury muzycznej. 

▪ Zadania twórcze w zakresie metrorytmiki, melodyki i harmoniki na poziomie elementarnym. 

Czytanie nut głosem 

▪ Śpiewanie jednogłosowych melodii tonalnych, rozszerzonych tonalnie i atonalnych. 

▪ Realizowanie głosem jednogłosowych melodii z akompaniamentem. 

▪ Czytanie 3 - głosowych fragmentów z literatury muzycznej różnych epok poprzedzone analizą muzyczną. 

Zapisywanie muzyki  

▪ Zadania melodyczne: 

       -zapisywanie zapamiętanej melodii tonalnej lub atonalnej; 

- zapisywanie jednego z głosów 2 - do 4 - głosu tonalnego, bitonalnego lub atonalnego w fakturze polifonicznej lub homofonicznej. 

▪ Zadania harmoniczne: 

- zapis tonacji lub funkcji przebiegu harmonicznego do zapisanego wcześniej basu i sopranu; 

- 2 - głosowe fragmenty muzyczne tonalne, bitonalne i atonalne. 

▪ Zadania rytmiczne: 

- zapisywanie jednogłosowego przebiegu rytmicznego z utworu muzycznego. 

▪ Semestr III 

Zadania melodyczne 

▪ Intonowanie i rozpoznawanie skali dwunastostopniowej oraz modimessiaenowskich. 

▪ Rozpoznawanie słuchowe poznanych skal w przykładach z literatury muzycznej. Analiza zastosowania skal w twórczości wybranych kompozytorów. 

▪ Intonowanie szeregu interwałów od podanego dźwięku w górę i w dół. 

▪ Określanie wysokości dźwięków w strukturach poziomych w różnych rejestrach. 

▪ Analiza słuchowa fragmentów z literatury muzycznej na poziomie makro – i mikroformy oraz pod względem charakterystycznych zwrotów melodyczno – 

rytmicznych.  

 Zadania harmoniczne 



 

 
Kod 

efektu 

EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (przedmiotu) 

 

Efekt 

kształcenia 

w obszarze 

kształcenia 

Umiejętności 

(U) 

U01 

 

Student posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go  

i operowania nim 
A1A_U08 

U02 

 

Student posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego 

tekstu nutowego 
A1A_U12 

Kompetencje 

społeczne 

(K) 

K01 

 

Student posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów 
A1A_K01 

K02 

 

Student jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu 

rozwiązywania problemów 
A1A_K03 

▪ Określanie szeregu tonacji. 

▪ Określanie wysokości dźwięków w strukturach atonalnych (4 – i 5- dźwiękowych). 

▪ Rozpoznawanie akordów oraz określanie ich postaci i pozycji. 

▪ Analiza słuchowa przebiegów harmonicznych (w tym przykładów z literatury muzycznej) z uwzględnieniem akordów głównych, pobocznych i 

charakterystycznych, z dodanymi dysonansami, progresji, zboczeń modulacyjnych, modulacji, dźwięków obcych i alteracji a także wybranych zagadnień 

harmoniki nowoczesnej. 

▪ Analiza słuchowo – wzrokowa na postawie partytury. 

Zadania metrorytmiczne 

▪ Realizowanie jednogłosowych przebiegów rytmicznych z uwzględnieniem grup nieregularnych, dużej ilości pauz i rozdrobnionych grup rytmicznych. 

▪ Realizowanie dwugłosowych przebiegów rytmicznych. 

▪ Ćwiczenia polirytmiczne, polimetryczne i ataktowe. 

Kształcenie pamięci i wyobraźnie muzycznej 

▪ Powtarzanie zapamiętanych 2-głosowych schematów rytmicznych. 

▪ Transpozycja w 2 -, 3 - i 4 - głosie (śpiewanie i granie). 

▪ Korekta błędów w przebiegach wielogłosowych (praca z partyturą). 

▪ Ćwiczenia improwizacyjne i kompozytorskie w zakresie melodyki, rytmiki nowoczesnej oraz harmoniki dur-moll i współczesnej. 

Czytanie nut głosem 

▪ Śpiewanie jednogłosowych melodii o wyższym stopniu trudności. 

▪ Realizowanie głosem 2 - głosowych melodii z akompaniamentem. 

▪ Czytanie 4 - głosowych fragmentów z literatury muzycznej różnych epok poprzedzone analizą muzyczną.  

▪ Śpiewanie z graniem 2 - i 3 - głosowych utworów muzycznych (tonalnych i rozszerzonych tonalnie). 

Zapisywanie muzyki  

▪ Zadania melodyczne: 

- uzupełnianie brakujących partii utworów wielogłosowych. 

▪ Zadania harmoniczne: 

- zapis tonacji lub funkcji przebiegu harmonicznego do zapisanego wcześniej basu i sopranu; 

- 3 – głosowe fragmenty utworów muzycznych - tonalne i o tonalności rozszerzonej (homofoniczne i polifoniczne). 

▪ Zadania rytmiczne: 

- zapisywanie 1- i 2-głosowych przebiegów rytmicznych. 



 

 

Metody kształcenia 

 

praca indywidualna 

praca w grupach 

prezentacja nagrań CD 

rozwiązywanie zadań artystycznych 

  kształcenie zdalne 

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

Wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 
Nr efektu 

 

kolokwium ustne U01 K02     

kolokwium pisemne U01 K02     

realizacja zleconego zadania – przygotowanie ćwiczeń U01 K01 U02    

 

 

 

 

 

Forma i warunki 

zaliczenia przedmiotu 

 

 

 

Warunki zaliczenia: 

Kontrola obecności, realizacja zadanych ćwiczeń w ciągu semestru, opanowanie wymaganych umiejętności słuchowych. 

 

Warunki egzaminu: Kontrola obecności, realizacja zadanych ćwiczeń w ciągu semestru, opanowanie wymaganych umiejętności słuchowych. 
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