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KARTA PRZEDMIOTU            WNH2 (cykl 2020-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Czytanie partytur 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Score reading practice 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

ćwiczenia 30 II 1 

 

Wymagania wstępne Znajomość zapisu nutowego, umiejętność gry na fortepianie. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Umiejętność- płynnego czytania na instrumencie klawiszowym różnego rodzaju partytur: chóralnych, ka-
meralnych. Zdolność do konstruktywnej analizy partytury. Umiejętność odwzorowania faktury, obsady, 
dynamiki i innych elementów dzieła muzycznego (chóralnego, kameralnego, orkiestrowego) w postaci wy-
ciągu fortepianowego oraz z uwzględnieniem faktury fortepianowej. Znajomość prawidłowego zapisu wy-
ciągu fortepianowego w układzie na dwie ręce. Praktyczna umiejętność odczytywania partii instrumentów 
transponujących oraz partii wokalnych i instrumentalnych, zapisanych w tzw. starych kluczach. Umiejęt-
ność odnajdywania wątków tematycznych i decydowania, które partie w danym momencie pełnią istot-
niejszą rolę w konstrukcji dzieła, a które tworzą tylko jego tło - umiejętność niezbędna w dalszych studiach 
(np. podczas analizy utworów na zajęciach z form muzycznych, historii muzyki etc.). 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada praktyczną umiejętność odczytywania i realizacji partytur 
chóralnych a cappella trzy-, cztero- i więcej-głosowych na instrumen-
tach klawiszowych w stopniu dostosowanym do swoich możliwości, 
weryfikowania wykonania dzieła muzycznego z partyturą danego 
utworu oraz sporządzania wyciągów fortepianowych niektórych kom-
pozycji wokalnych. 

K_U08 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Poznawanie literatury chóralnej począwszy od utworów w fakturze trzy i czterogłosowej, czytanie utworów 
zapisanych z użyciem starych kluczy, zapisu orkiestrowych instrumentów transponujących, oraz prostych 
partytur orkiestrowych, pisanie wyciągów fortepianowych, wykształcanie umiejętności analitycznego po-
dejścia do partytury. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenia  Prezentacja Protokół, karta oceny 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra Student zrealizował wszystkie zakładane efekty uczenia się od 90% - 100% 

Ocena dobra Student w zadowalający sposób  zrealizował większość materiału od 60% - 80% 

Ocena dostateczna Student w dostatecznym stopniu zrealizował program nauczania 40%-60% 

Ocena niedostateczna Student nie zrealizował materiału, nie potrafi wykonać go zgodnie z założeniami 
0%-30% 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Wybrane partytury utworów kompozytorów dawnych i współczesnych. 

Literatura uzupełniająca 

Bach J.S., Chorały w starych kluczach 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 
 


