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KARTA PRZEDMIOTU          WNH2 (cykl 2020-2023) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do teorii muzyki 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to music theory 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce, Sztuka muzyczna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 15+15 I, II 1+1 

 

Wymagania wstępne Predyspozycje muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna). 
Elementarna znajomość notacji muzycznej i solmizacji. wrażliwość na barwę 
dźwięku 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Sprawne posługiwanie się notacją muzyczną w kluczu wiolinowym i basowym, umiejętność budowania skal 
dur-moll w odmianach, znajomość koła kwintowego i pokrewieństw tonacji, rozumienie konsonansu i dy-
sonansu. Rozumienie zjawisk enharmonicznych i chromatycznych, poznanie różnych rodzajów kadencji, 
umiejętność określania wartości rytmicznych i sposobu ich podziału, rozpoznawanie rodzajów metrum, 
grupowanie wartości rytmicznych w taktach różnego rodzaju, transpozycja melodii. Budowanie interwa-
łów i ich przewrotów, rozwiązywanie dysonansów, poznanie zasad dotyczących budowy akordów (trój-
dźwięk i czterodźwięk dur-moll w przewrotach, dominanta septymowa i nonowa w przewrotach), znajo-
mość triady harmonicznej. Swobodne posługiwanie się terminologią muzyczną, znajomość oznaczeń mu-
zycznych dotyczących wykonawstwa: agogicznych, dynamicznych i artykulacyjnych. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student poprzez zdefiniowanie oraz systematyzację fundamentalnych 
zjawisk rytmicznych, harmonicznych i tonalnych zawartych w struktu-
rach dźwiękowych, poznaje zasady i elementy kształtowania mate-
riału muzycznego, umożliwiające mu analizę formalno-harmoniczną i 
porównawczą dzieła muzycznego, przy prowadzeniu badań nauko-
wych z zakresu nauk o sztuce 

K_W03 

W_02 Opanowanie swobodnego poruszania się po terminologii i zagadnie-
niach dotyczących notacji, oznaczeń wykonawczych i artykulacji, skal 
stosowanych w technice kompozytorskiej, a także pokrewieństwa to-
nacji, organizacji metro-rytmicznej, ornamentyki, diatoniki i chroma-
tyki, a także zastosowania agogiki oraz dynamiki spotykanych w par-
tyturze dzieła muzycznego - pozwoli na prawidłowe odczytanie party-
tury, a następnie na trafną analizę naukową i interpretację informacji 
w niej zawartych w procesie formułowania tez, hipotez i wniosków w 
swojej pracy badawczej 

K_W04 

W_03 Umiejscowienie współczesnej nauki harmonii, kontrapunktu i notacji 
muzycznej w kontekście historycznym. Odczytywanie zarówno nota-
cji dawnej, jak i współczesnej, prawidłowe określanie dawnych i 

K_W06 
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współczesnych skal muzycznych. Rozpoznawanie środków stylistycz-
nych w kompozycjach muzycznych 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi samodzielnie przeczytać i zinterpretować kompozycję 
muzyczną, reprezentującą dowolną epokę i stylistykę, rozpoznając 
adekwatne techniki wykonawcze 

K_U04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Poznanie metod prawidłowej percepcji i klasyfikacji  materiału dźwiękowego w dziele muzycznym, w tym 
podstawowych struktur melodycznych i rytmicznych; Cechy materiału dźwiękowego i elementy pisma nu-
towego. Diatonika, chromatyka i enharmonia. Skale muzyczne - ujęcie historyczne i współczesne. Tonacje 
i gamy. Interwały: konsonanse i dysonanse. Istota harmoniki funkcyjnej oraz atonalności. Budowa akor-
dów, akordy w muzyce współczesnej. Podstawowe funkcje harmoniczne i rodzaje kadencji. Notacja mu-
zyczna - nuty, pauzy, klucze, pięciolinia i inne znaki muzyczne. Solmizacja a nazwy literowe dźwięków. Me-
trum i rytm, podziały regularne i nieregularne, akcenty, synkopy i inne zjawiska metrorytmiczne. Tempo i 
jego rodzaje. Typy melodyki. Homofonia a polifonia. Skale muzyczne. Pojęcie orkiestracji i instrumentacji. 
Typy zespołów wykonawczych. Agogika, dynamika, artykulacja. Transpozycja  melodyczna i harmoniczna. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Metoda analityczna: analiza 
fragmentu kompozycji mu-

zycznej 
Obserwacja Protokół W_02 

W_03 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda ćwiczeniowa  Sprawdzenie umiejętności  Karta oceny 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się w stopniu maksymal-
nym: bezbłędna realizacja zadanych ćwiczeń, prawidłowa analiza i ocena mate-
riału dźwiękowego, bardzo dobra orientacja w zagadnieniach w zakresie treści 
programowych, maksymalna precyzja w analizie i rozróżnianiu zjawisk dźwięko-
wych, trafność w posługiwaniu się terminologią muzyczną. Sprawność w budo-
waniu interwałów, akordów, zamianie enharmonicznej i chromatycznej, prawi-
dłowe budowanie skal  i posługiwanie się kołem kwintowym, bezbłędna transpo-
zycja,  szybka autokorekta 

Ocena dobra student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się w stopniu zadowala-
jącym: niemal bezbłędna realizacja zadanych ćwiczeń, w większości prawidłowa 
analiza i ocena materiału dźwiękowego, dobra orientacja w zagadnieniach w za-
kresie treści programowych, zadowalająca precyzja w analizie i rozróżnianiu zja-
wisk dźwiękowych, trafność w posługiwaniu się terminologią muzyczną. Zadowa-
lająca sprawność w budowaniu interwałów, akordów, zamianie enharmonicznej 
i chromatycznej, prawidłowe budowanie skal  i posługiwanie się kołem kwinto-
wym, niemal bezbłędna transpozycja,  dość szybka autokorekta 

Ocena dostateczna student zrealizował zakładane efekty uczenia się w stopniu wystarczającym: rea-
lizacja przynajmniej 60% zadanych ćwiczeń, wystarczająca analiza materiału 
dźwiękowego, wystarczająca orientacja w zagadnieniach w zakresie treści pro-
gramowych, wystarczające posługiwanie się terminologią muzyczną. Ogólna 
orientacja w budowaniu interwałów i akordów, zamianie enharmonicznej i chro-
matycznej, budowanie skal  i posługiwanie się kołem kwintowym w stopniu do-
statecznym, powolna autokorekta 
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Ocena niedostateczna student zrealizował zakładane efekty uczenia się w stopniu niewystarczającym: 
realizacja zadanych ćwiczeń w zakresie mniejszym niż 50%, niewystarczająca ana-
liza materiału dźwiękowego, słaba orientacja w zagadnieniach treści programo-
wych, nieumiejętne posługiwanie się terminologią muzyczną. Słaba orientacja w 
budowaniu interwałów i akordów, zamianie enharmonicznej i chromatycznej, 
brak prawidłowej autokorekty 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

F. Wesołowski, Zasady muzyki, PWM 
M. Drobner: Systemy i skale muzyczne, PWM 
F. Wesołowski: Materiały do nauki o skalach muzycznych 
W. Rudziński: Nauka o rytmie muzycznym 

Literatura uzupełniająca 

B. Schaeffer: Dźwięki i znaki. Wprowadzenie do kompozycji współczesnej 
Encyklopedia Muzyki. Red. A. Chodkowski 
Encyklopedia muzyczna PWM. Red. E. Dziębowska 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


