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KARTA PRZEDMIOTU         WNH1 (cykl 2019-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia muzyki z literaturą muzyczną  
– muzyka staropolska 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Music – Polish Early Music  

Kierunek studiów  Muzykologia  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Marek Bebak 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 IV 3 

ćwiczenia 30 IV 3 

 

Wymagania wstępne Dobra znajomość powszechnej historii muzyki średniowiecza, renesansu i baroku, 
podstawowa znajomość historii Polski od średniowiecza do 1795 roku. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Zapoznanie studentów z historią muzyki polskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku, głównymi 
ośrodkami muzycznymi, a także podstawowymi pojęciami, gatunkami, technikami oraz twórczością 
najwybitniejszych kompozytorów aktywnych na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Wskazanie głównych 
tendencji przemian twórczości polskiej w epoce staropolskiej. Umożliwienie praktycznej znajomości 
wybranych utworów poprzez analizę i ukazanie rozwoju języka muzycznego w okresie staropolskim. 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną wiedzę z zakresu 
historii muzyki polskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku 

K_W03 

W_02 Student prezentuje szczegółową wiedzę w obrębie historii muzyki 
okres staropolskiego, omawia twórczość kompozytorów staropolskich 
i przemiany stylu na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej 

K_W04 

W_03 Student w stopniu podstawowym identyfikuje i opisuje podstawowe 
metody badawcze oraz strategie argumentacyjne właściwe dla badań 
nad historią muzyki staropolskiej 

K_W05 

W_04 Student ma uporządkowaną wiedzę terminologiczną z zakresu historii 
muzyki staropolskiej; zna i potrafi nazwać różne zjawiska, techniki, 
style, formy i gatunki typowe dla staropolskiej kultury muzycznej 

K_W06 

W_05 Student opisuje różne aspekty staropolskiej kultury muzycznej, 
zwłaszcza formy organizacji życia muzycznego, instytucje świeckie i 
religijne, nauczanie muzyki, wykonawstwo muzyczne, źródła 
repertuaru muzycznego i piśmiennictwa teoretyczno-muzycznego 

K_W08 

W_06 Student na podstawie nagrań audio oraz przykładów nutowych 
rozpoznaje i charakteryzuje podstawową literaturę muzyczną okresu 
staropolskiego  

K_W10 

W_07 Student potrafi dokonać analizy i interpretacji dzieła muzycznego z 
epoki staropolskiej, dobierając odpowiednie metody z 

K_W11 
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uwzględnieniem tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie 
muzykologii 

W_08 Student charakteryzuje style muzyczne typowe dla muzyki polskiej 
od średniowiecza do końca XVIII wieku 

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student formułuje i analizuje problemy badawcze w zakresie 
muzykologii historycznej, stawia tezy, dobiera metody i narzędzia 
badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki, zwłaszcza w zakresie 
historii muzyki staropolskiej 

K_U01 

U_02 Student rozpoznaje i analizuje kompozycje muzyczne z okresu 
staropolskiego, potrafi określić ich znaczenie i miejsce w procesie 
historyczno-kulturowym  

K_U02 

U_03 Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje 
informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułuje na tej 
podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy muzycznej i 
muzykologicznej 

K_U03 

U_04 Student potrafi poprawnie operować polskojęzyczną terminologią 
muzyczną i muzykologiczną dotyczącą form i gatunków, a także stylów 
obecnych w muzyce okresu staropolskiego 

K_U04 

U_05 Student czyta i interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny 
dotyczący historii muzyki i literatury muzycznej okresu staropolskiego 

K_U05 

U_06 Student potrafi przygotować prace naukowe w formie referatu oraz 
analizy, dotyczące zagadnień związanych z historią muzyki 
staropolskiej, wykorzystując prawidłowo różne źródła 

K_U07 

U_07 Student potrafi efektywnie zorganizować własną pracę, a także 
samodzielnie zdobywa wiedzę muzykologiczną w zakresie historii 
muzyki staropolskiej 

K_U09 

U_08 Student potrafi zreferować podstawowe treści zawarte w literaturze 
przedmiotu oraz przedstawić swoje stanowisko w sposób 
merytoryczny uczestniczy w dyskusji naukowej; dobiera właściwe 
strategie argumentacyjne, wykorzystując poglądy innych autorów 
oraz poprawnie formułując wnioski 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
muzykologicznej, a także rozumie potrzebę systematycznego 
poszerzania swojej wiedzy 

K_K01 

K_02 Student w trakcie dyskusji formułuje krytyczne sądy, będąc 
otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle 
dostępnych danych i opinii ekspertów 

K_K02 

K_03 Student wykazuje gotowość do rozwiązywania złożonych problemów 
z zakresu muzykologii w sposób profesjonalny i etyczny, zwłaszcza w 
zakresie badań nad historią i literaturą muzyczną okresu 
staropolskiego 

K_K05 

K_04 Student uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji 
muzykologicznej dla kształtowania się kultury 

K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Pojęcie muzyki staropolskiej, periodyzacja. Ośrodki kultury muzycznej w dawnej Polsce. Stan zachowania 
źródeł. Polifonia średniowiecza: twórczość rodzima i recepcja repertuaru europejskiego. Twórczość 
muzyczna w  Polsce w XVI wieku (motet, msza, pieśń, formy i gatunki muzyki instrumentalnej). Style i 
gatunki w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej na tle repertuaru europejskiego. Zarys problematyki badawczej 
muzyki polskiej XVIII wieku. Teoria muzyki. Charakterystyka stylów muzycznych oraz literatury muzycznej 
dawnej Polski. Zarys życia i działalności kompozytorów staropolskich. Analiza wybranych kompozycji 
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tworzonych na terenach dawnej Polski (m.in. Mikołaj z Radomia, Piotr z Grudziądza, Jerzy Liban z Legnicy, 
Sebastian z Felsztyna, Marcin Leopolita, Tomasz Szadek, Krzysztof Borek, Krzysztof Klabon, Wacław z 
Szamotuł, Walenty Bakwark, Diomedes Caton, Mikołaj Zieleński, Asprilio Pacelli, Giovanni Francesco 
Anerio, Marco Scacchi, Franciszek Lilius, Adam Jarzębski, Bartłomiej Pękiel, Marcin Mielczewski, Damian 
Stachowicz, Jacek Różycki, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, S. S. Szarzyński i in.). 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół 

W_02 Analiza dzieła sztuki Referat Wydruk / Plik z referatem 

W_03 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół 

W_04 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół 

W_05 Wykład konwencjonalny Egzamin ustny Protokół 

W_06 Praca z tekstem Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Protokół / Uzupełnione i 
ocenione kolokwium 

W_07 Analiza dzieła sztuki Referat Wydruk / Plik z referatem 

W_08 Analiza dzieła sztuki Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Protokół / Uzupełnione i 
ocenione kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

U_02 Praca z tekstem Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Protokół / Uzupełnione i 
ocenione kolokwium 

U_03 Analiza tekstu Egzamin ustny Protokół 

U_04 Analiza dzieła sztuki Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Protokół / Uzupełnione i 
ocenione kolokwium 

U_05 Analiza dzieła sztuki Egzamin ustny Protokół 

U_06 Analiza dzieła sztuki Referat Wydruk / Plik z referatem 

U_07 Praca z tekstem Kolokwium / Test / 
Sprawdzian pisemny 

Protokół / Uzupełnione i 
ocenione kolokwium 

U_08 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

K_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

K_03 Praca w grupach Obserwacja Karta oceny 

K_04 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

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

Ocena bardzo dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną, szczegółową wiedzę z 
zakresu muzyki staropolskiej. Student swobodnie formułuje i analizuje problemy 
badawcze w zakresie muzykologii historycznej, zwłaszcza w zakresie historii 
muzyki polskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku, stawia tezy, bezbłędnie 
dobiera metody i narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki. 
Student samodzielnie i bezbłędnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje 
informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie 
krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Student 
biegle czyta i interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny dotyczący historii 
muzyki i literatury muzycznej okresu staropolskiego. Student wykazuje gotowość 
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzykologicznej i umiejętności 
praktycznych, a także rozumie potrzebę systematycznego poszerzania swojej 
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wiedzy i doskonalenia umiejętności. Uznaje znaczenie tradycji muzycznej i 
refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury. Wykazuje gotowość do 
zaangażowania w różne formy życia muzycznego w sposób bezpośredni lub przy 
pomocy mediów. 

Ocena dobra Student prezentuje w spójny sposób uporządkowaną, szczegółową wiedzę z 
zakresu muzyki staropolskiej popełniając drobne błędy. Student formułuje i 
analizuje problemy badawcze w zakresie muzykologii historycznej, zwłaszcza w 
zakresie historii muzyki polskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku, stawia 
tezy, dobiera metody i narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki 
popełniając drobne błędy. Student samodzielnie i z nielicznymi błędami 
wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze źródeł pisanych i 
elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy z 
wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Student czyta i 
interpretuje tekst muzyczny i muzykologiczny dotyczący historii muzyki i 
literatury muzycznej okresu staropolskiego z pominięciem mniej istotnych 
aspektów. Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
muzykologicznej i umiejętności praktycznych, a także rozumie potrzebę 
systematycznego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Uznaje 
znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się 
kultury.  

Ocena dostateczna Student prezentuje podstawową wiedzę z zakresu muzyki staropolskiej 
popełniając drobne błędy. Student czyta i interpretuje podstawowy tekst 
muzyczny i muzykologiczny dotyczący historii muzyki polskiej od średniowiecza 
do końca XVIII wieku z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z 
poważnymi nieścisłościami. Student samodzielnie, lecz z błędami wyszukuje, 
analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z 
pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami 
oraz formułuje na tej podstawie sądy z wykorzystaniem podstawowej wiedzy 
muzycznej i muzykologicznej. Student wykazuje gotowość do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy muzykologicznej, a także rozumie potrzebę systematycznego 
poszerzania swojej wiedzy. Student w podstawowym zakresie wykazuje 
gotowość do rozwiązywania prostych problemów z zakresu muzykologii w 
sposób profesjonalny i etyczny, zwłaszcza w zakresie badań nad historią i 
literaturą muzyczną okresu staropolskiego. 

Ocena niedostateczna Student nie prezentuje podstawowej wiedzy z zakresu muzyki staropolskiej lub 
popełnia poważne błędy. Student nie rozpoznaje i nie potrafi analizować różnych 
wytworów kultury muzycznej w zakresie historii muzyki polskiej od 
średniowiecza do końca XVIII wieku. Nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać 
i selekcjonować informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych lub pomija ważne 
aspekty. Nie formułuje sądów z wykorzystaniem podstawowej wiedzy muzycznej 
i muzykologicznej. Student nie wykazuje gotowości do krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy muzykologicznej, a także nie rozumie potrzeby 
systematycznego poszerzania swojej wiedzy. Student nie wykazuje gotowości do 
rozwiązywania prostych problemów z zakresu muzykologii w sposób 
profesjonalny i etyczny, zwłaszcza w zakresie badań nad historią i literaturą 
muzyczną okresu staropolskiego. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 120 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Z dziejów polskiej kultury muzycznej, red. Z. M. Szweykowski, I: Kultura staropolska, Kraków 1958. 
Historia muzyki polskiej, red. S. Sutkowski, t. 1, część 1: Jerzy Morawski: Średniowiecze do roku 1320, 
Warszawa 2006; część 2: Katarzyna Morawska: Średniowiecze 1320-1500, Warszawa 1998; t. 2: 
Katarzyna Morawska: Renesans 1500-1600, Warszawa 1994; t. 3, część 1: Barbara Przybyszewska-
Jarmińska: Barok, część 1: 1595-1696, Warszawa 2006; część 2: Alina Mądry:   Barok, część 2: 1697-1795, 
Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca 

Podawana systematycznie na zajęciach 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


