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MARIOLA BRZOSKA

Gliwice

Propozycja podstaw programowych
dla Studium Muzyki Kościelnej 

(Studium Organistowskiego)

PRZEDMIOT ORGANY

TREŚCI NAUCZANIA

I rok nauki
1. Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu budowy i historii instrumentu.
2. Opanowanie prawidłowej postawy, ułożenia prawej i lewej ręki na manuale, 

prawidłowego ułożenia nóg na pedale. 
3. Umiejętność prawidłowego wydobycia dźwięku na manuale.
4. Umiejętność koordynacji pracy rąk i nóg.
5. Opanowanie podstaw techniki gry z uwzględnieniem: niezależności rąk i palców 

na manuale i nóg na pedale, umiejętności gry wielogłosowej na manuale, umiejętności 
grania różnymi sposobami artykulacji (legato, non legato, portato, staccato).

Zalecana literatura (wybór):
• Organowe ćwiczenia pedałowe, t. I, red. J. Chwedczuk,
• Manuałowe utwory dawnych mistrzów, red. B. Rutkowski,
• Arie z rękopisu klasztoru Klarysek w Starym Sączu, opr. J. Chwałek,
• J. Pachelbel (łatwiejsze toccaty, fantazje, fugi, preludia),
• łatwiejsze preludia chorałowe i formy cykliczne (preludium i fuga) dawnych 

mistrzów,
• W. Żeleński – 25 preludiów op. 38,
• A. Chlondowski – Preludia.

II rok nauki
1. Dalsze doskonalenie techniki pedałowej.
2. Rozwijanie techniki manuałowej (ćwiczenie swobody realizacji trzy- i cztero-

głosu, technika pasażowa, figuracyjna).
3. Umiejętność realizowania ścisłej polifonii (fuga, preludium chorałowe).
4. Realizacja form cyklicznych (preludium i fuga).
5. Umiejętność frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji.
6. Wprowadzenie w problematykę rejestracji utworów.
7. Poznanie podstawowych form muzyki organowej.
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Zalecana literatura (wybór):
• Organowe ćwiczenia pedałowe, t. I, red. J. Chwedczuk,
• J.S. Bach – 8 małych preludiów i fug,
• J.S. Bach – Orgelbüchlein (łatwiejsze opracowania),
• H. Scheidemann – Preambula,
• dawna muzyka polska,
• preludia chorałowe, wariacje, toccaty, preludia i fugi dawnych mistrzów,
• W. Żeleński – 25 preludiów op. 38,
• A. Chlondowski – Preludia,
• L. Boëlmann – Heures Mystiques op. 30,
• Ch. Tournemire – Postludes libres op. 68,
• C. Franck – L’organiste,
• M. Sawa – Preludia na temat polskich pieśni kościelnych (łatwiejsze opracowa-

nia),
• S. Moniuszko – Preludia.

III rok nauki
1. Dalsze doskonalenie techniki pedałowej.
2. Umiejętność gry wielogłosowej na manuałach oraz swobodnego przechodzenia 

z jednego manuału na inny.
3. Rozwijanie umiejętności gry solo na pedale i form triowych.
4. Rozwijanie swobody artykulacyjnej.
5. Zapoznanie uczniów ze stylistyką szkół organowych (zwłaszcza południowo- 

i północno-niemieckiej) i związanych z nią różnic w zakresie interpretacji.
6. Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące zdobnictwa.

Zalecana literatura (wybór):
• J.S. Bach – 8 małych preludiów i fug,
• J.S. Bach – Orgelbüchlein,
• Schule des klassichen Triospiels, wyd. Bärenreiter,
• formy triowe późniejszych epok (M. Surzyński, M. Sawa),
• łatwiejsze preludia i fugi D. Buxtehudego, N. Bruhnsa,
• preludia chorałowe dawnych mistrzów z c.f. „kolorowanym”,
• S. Karg-Elert – Trzynaście preludiów,
• M. Reger – 30 kleine Choralvorspiele, op. 135a, Miniatury organowe, op. 79,
• L. Vierne – 24 Piéces en style libre (łatwiejsze),
• F. Nowowiejski – Drobne utwory,
• M. Sawa – Preludia na temat polskich pieśni kościelnych,
• T. Kalisz – Improwizacje na temat pieśni kościelnych,
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IV rok nauki (dyplomowy)
1. Praca nad swobodą gry pedałowej (ćwiczenia figuracji pedałowych, realizacja 

dwugłosu).
2. Dalsze doskonalenie techniki gry triowej.
3. Umiejętność frazowania i operowania zróżnicowaną barwą i różnymi sposoba-

mi artykulacji.
4. Umiejętność samodzielnej, poprawnie stylistycznej rejestracji, doboru głosów, 

łączenia ich w kompleksy dynamiczno-kolorystyczne w zależności od epoki i kraju 
kompozytora.

5. Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem tech-
niczno-wykonawczym.

6. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.
7. Granie a vista łatwych utworów.

Zalecana literatura (wybór):
• J.S. Bach – 8 małych preludiów i fug, większe preludia i fugi, sonaty triowe, 

tria (dla bardziej zaawansowanych),
• J.S. Bach – Orgelbüchlein, chorały ze zbiorów: lipskiego, Schüblera,
• D. Buxtehude – preludia i fugi, ciacony, preludia chorałowe,
• Schule des klassichen Triospiels, wyd. Bärenreiter,
• J.P. Sweelinck, S. Scheidt (wariacje, fantazje, toccaty),
• Zeszyty organowe t. II, red. B. Rutkowski,
• M. Surzyński – Wybrane utwory, red. B. Rutkowski,
• utwory z twórczości: F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, J. Brahmsa, M. Regera, 

C. Francka, L. Vierne’a,
• M. Sawa – Preludia na temat polskich pieśni kościelnych,
• T. Kalisz – Improwizacje na temat pieśni kościelnych.

UWAGI DO REALIZACJI PROGRAMU

1. Powyższe treści nauczania oraz zalecana literatura dla poszczególnych lat 
mają charakter przykładowy i spełniają rolę ogólnego wskaźnika poziomu trudności 
wymaganego na poszczególnych etapach nauki. Zarówno problematyka zajęć, jak 
i repertuar powinny być dostosowane do indywidualnych  możliwości ucznia.

2. Na I, II i III roku nauki gry na organach po każdym semestrze przeprowadza 
się egzamin komisyjny, podczas którego uczeń powinien wykonać minimum cztery 
utwory o zróżnicowanej problematyce. 

3. Na zakończenie IV roku nauki przeprowadza się egzamin dyplomowy. Program 
egzaminu dyplomowego powinien zawierać: 

• J.S. Bacha – małe preludium i fuga lub z większych preludiów i fug (dla 
bardziej zaawansowanych) lub preludium i fuga innego kompozytora (np. D. 
Buxtehudego),

• preludium chorałowe J.S. Bacha lub innego kompozytora baroku,
• dowolny utwór dawnego mistrza,
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• trio,
• dowolny utwór romantyczny lub późniejszy.

PRZEDMIOT FORTEPIAN

TREŚCI NAUCZANIA ORAZ PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

1. Opanowanie prawidłowej postawy przy instrumencie.
2. Swobodne operowanie ręką jako aparatem gry z uwzględnieniem niezależności 

rąk i palców (korekta i eliminacja złych nawyków, ćwiczenia rozluźniające przegu-
by rąk).

3. Zapoznanie ucznia z podstawowymi zasadami pracy nad utworem.
4. Umiejętność grania różnymi sposobami artykulacji (legato, non legato, stac-

cato, portato).
5. Poznanie i realizacja określeń związanych z agogiką i dynamiką w utworach.
6. Rozwijanie techniki palcowej (gamy, pasaże), techniki dwu- i trójdźwięków 

w różnej artykulacji.
7. Prowadzenie frazy w różnych stylach w literaturze fortepianowej.
8. Praca nad polifonią – rozwijanie niezależnego słyszenia głosów i odrębności 

artykulacyjnej oraz dynamicznej w głosach.
9. Wprowadzenie zdobnictwa muzycznego (przednutka, mordent, tryl, obiegnik).
10. Umiejętność zastosowania prawidłowej pedalizacji w utworach (pedał rytmicz-

ny i synkopowany).
11. Uwrażliwienie na kulturę dźwięku i jakość brzmienia.
12. Rozwijanie wyobraźni muzycznej i ekspresji twórczej.
13. Przygotowanie uczniów do opracowywania różnych form muzycznych, budo-

wa prostych form muzycznych.
14. Granie a vista łatwych utworów.

UWAGI DO REALIZACJI PROGRAMU

1. Głównym celem nauczania gry na fortepianie w Studium Muzyki Kościelnej 
jest przygotowanie uczniów do gry na organach.

2. Okres kształcenia w zakresie gry na fortepianie uzależniony jest od stopnia 
przygotowania i indywidualnych predyspozycji ucznia – przyszłego organisty. Dla 
uczniów mało zaawansowanych w grze na fortepianie okres ten powinien obejmo-
wać minimum 2-3 lata.

3. W ciągu każdego semestru uczeń powinien opanować po kilka utworów 
(wg możliwości) z poszczególnych działów programu. Działy te zawierają pozycje 
z różnych epok i stylów muzycznych. 

4. Zaleca się systematyczne czytanie a vista łatwych utworów, co wpłynie na łatwość 
czytania nut, a tym samym przekroczenie rocznego minimum programowego.

5. Po każdym semestrze przeprowadza się egzamin komisyjny, podczas którego 
uczeń powinien wykonać minimum cztery utwory (etiudę, utwór polifoniczny, formę 
klasyczną oraz utwór dowolny). 
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Zalecana literatura (wybór):
• Wybrane gamy i pasaże
• Etiudy (dla początkujących):
� S. Raube – Etiudy dla dzieci, z. 1,
� T. Kamieńska – Małe etiudy,
� D. Wiłkomirska – Etiudy dla początkujących,
� C. Czerny – Pierwszy nauczyciel, op. 599,
� W. Sawicka, G. Stempniowa – Etiudy, z. 1,

• Etiudy:
� J. Duvernoy – Etiudy elementarne, op. 176,
� C. Czerny – Pierwszy nauczyciel, op. 599 (c.d.),
� C. Czerny – Wybór etiud, op. 139, 636,
� H. Lemoine – Etiudy dziecięce, op. 37, 100,
� S. Raube – Etiudy dla dzieci, z. 1 (c.d.) i z. 2,
� W. Sawicka, G. Stempniowa – Etiudy, z. 2, z. 3 oraz z. 4, 
� Z. Romaszkowa – Zbiór etiud dla dzieci i młodzieży,
� H. Berens – Najnowsza szkoła biegłości, op. 61,
� H. Bertini – Etiudy, op. 100, 
� A. Löschorn – Etiudy, op. 66,
� A.S. Heller – Wybrane etiudy,

• Utwory polifoniczne i utwory dawnych mistrzów:
� oprac. Z. Śliwiński – Z dawnych wieków,
� oprac. E. Altberg – Wybór utworów z XVII i XVIII w., z. 1,
� oprac. J. Hoffman, A. Rieger – Dawne tańce i melodie, z. 1 oraz z. 2,
� J.S. Bach – Łatwe utwory,
� J.S. Bach – Drobne utwory,
� J.S. Bach – Małe preludia,
� J.S. Bach – Inwencje 2-głosowe,
� G.F. Haendel – Dwanaście łatwych utworów,
� G.F. Haendel – Fughetty,
� G.F. Haendel - Suita g, Suita d (łatwiejsze części),

• Formy klasyczne:
� oprac. S. Raube – Wybór sonatin, z. 1 i z. 2,
� oprac. J. Hoffman, A. Rieger – Wybrane sonatiny, z. 1 i z. 2,
� W.A. Mozart – Sonatiny wiedeńskie,
� L. van Beethoven – Sonatiny,
� L. van Beethoven – Sześć łatwych wariacji,
� M. Clementi – Sonatiny, op. 36,
� A. Diabelli – Sonatiny,
� J. Haydn – Sonatiny,

• Utwory różne:
� J. Garścia – Bajki kołysanki,
� J. Garścia – Bagatele,
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� E. Altberg – Czytanki muzyczne, z. 1 i z. 2,
� S. Majkapar – Biriulki,
� S. Majkapar – Dwadzieścia preludiów z pedałem,
� S. Majkapar – Miniatury, op. 33,
� E. Grieg – Utwory liryczne,
� P. Czajkowski – Album dla młodzieży, op. 39,
� S. Prokofiew – Muzyka dziecięca,
� R. Schumann – Album dla młodzieży, op. 68,
� B. Bartok – Mikrokosmos, z. 2 i z. 3,
� B. Bartok – Gyermekeknek, z. 1 i z. 2,
� T. Kassern – Słodki kramik,
� A. Diabelli – 2 Sonatiny, op. 163 (na 4 ręce),
� oprac. S. Raube – Drobiazgi na fortepian, z. 1 (na 4 ręce),
� oprac. E. Altberg – Francuski wachlarzyk (na 4 ręce),
� J. Ekier – Kolorowe melodie,
� D. Kabalewski – Utwory wybrane, op. 27,
� K. Serocki – ze zbioru Krasnoludki: Krakowiak, Walczyk, Oberek,
� D. Szostakowicz – Łatwe utwory na fortepian.

PRZEDMIOT ORGANOWY AKOMPANIAMENT LITURGICZNY

TREŚCI NAUCZANIA

Program nauki organowego akompaniamentu liturgicznego powinien obejmować 
całość powszechnie używanych w liturgii śpiewów, zgodnie z Instrukcją Episkopa-
tu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (1979 r.). Uczeń powi-
nien również wynieść z tego przedmiotu umiejętność trafnego doboru repertuaru 
uwzględniającego okres liturgiczny, święto przypadające na dany dzień, czynność 
liturgiczną oraz czytania biblijne dnia.

I rok nauki
1. Pamięciowe opanowanie prostych wzorów harmonizacji odpowiedzi mszalnych 

z równoczesną umiejętnością odnajdywania tonacji i transponowania do wszystkich 
tonacji.

2. Opanowanie prostych akompaniamentów pieśni (z użyciem samego manuału, 
jak i manuału z pedałem).

II rok nauki
1. Opanowanie dalszych odpowiedzi mszalnych, pieśni oraz części stałych Mszy św.
2. Nauka psalmów i śpiewów przed Ewangelią na różne okresy liturgiczne.
3. Umiejętność przygotowania prostych przygrywek do pieśni.
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III rok nauki
1. Opanowanie dalszych odpowiedzi mszalnych, pieśni oraz części stałych Mszy św.
2. Opanowanie akompaniamentów nieszporów i gorzkich żalów.
3. Dalsze doskonalenie umiejętności tworzenia przygrywek do pieśni.
4. Wprowadzenie praktyki liturgicznej (granie pieśni i odpowiedzi podczas nabo-

żeństw liturgicznych).

IV rok nauki
1. Opanowanie akompaniamentu litanii, obrzędów ślubu i pogrzebu.
2. Dalsze doskonalenie umiejętności tworzenia przygrywek do pieśni.
3. Umiejętność samodzielnego przygotowania repertuaru wykonywanego podczas 

liturgii.
4. Umiejętność grania pieśni a vista.
5. Praktyka liturgiczna.

ROCZNE MINIMUM PROGRAMOWE

I rok nauki
1. Odpowiedzi mszalne:

• Znak krzyża w tonie I i II,
• Pozdrowienie w tonie I i II,
• Dialog przed i po Ewangelii w tonie II,
• Obrzędy zakończenia z rozesłaniem (jedna melodia).

2. 10 pieśni.

II rok nauki
1. Odpowiedzi mszalne:

• III forma aktu pokutnego (jedna melodia),
• Dialog po Ewangelii z melizmatem,
• Modlitwa powszechna (jedna melodia),
• Dialog przed prefacją,
• I aklamacja po przeistoczeniu.

2. Części stałe Mszy św. (jedno opracowanie),
3. Melodie psalmów responsoryjnych i śpiewów przed Ewangelią (dwie melodie).
4. 30 pieśni.

III rok nauki
1. Odpowiedzi mszalne:

• III forma aktu pokutnego (jedna melodia),
• II i IV aklamacja po przeistoczeniu,
• Modlitwa powszechna (jedna melodia),
• Modlitwa Pańska z embolizmem w wybranych tonacjach, 
• Obrzędy zakończenia z rozesłaniem (jedna melodia).
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2. Części stałe Mszy św. (jedno opracowanie).
3. Melodie psalmów responsoryjnych i śpiewów przed Ewangelią (cztery melodie).
4. 40 pieśni.

IV rok nauki
1. Odpowiedzi mszalne:

• III forma aktu pokutnego (jedna melodia),
• Dialog przed i po Ewangelii w tonie I,
• Modlitwa powszechna (jedna melodia),
• III aklamacja po przeistoczeniu,
• Modlitwa Pańska z embolizmem w pozostałych tonacjach,
• Obrzędy rozesłania (jedna melodia oraz melodia wielkanocna).

2. Części stałe Mszy św. (jedno opracowanie polskie i 1 łacińskie).
3. Melodie psalmów responsoryjnych i śpiewów przed Ewangelią (4 melodie).
4. 40 pieśni.

FORMA OCENY

Ocena śródroczna i końcoworoczna na I, II i III roku nauki ustalana jest na 
podstawie komisyjnego egzaminu, z uwzględnieniem oceny nauczyciela  prowadzą-
cego (po I semestrze I roku nauki ocena przyjmuje tylko formę zaliczenia). Nato-
miast na IV roku nauki przeprowadza się egzamin dyplomowy, którego szczegółowe 
wymagania i przebieg określa odpowiedni regulamin.

PRZEDMIOT KSZTAŁCENIE SŁUCHU

CELE NAUCZANIA

1. Rozwijanie wrodzonych predyspozycji słuchowych: słuchu wysokościowego, 
słuchu harmonicznego, poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, pamięci muzycznej.

2. Wykształcenie umiejętności czytania nut głosem.
3. Wykształcenie umiejętności analizowania i zapisywania zjawisk dźwiękowych.
4. Kształcenie koncentracji, dyscypliny i logiki w spostrzeganiu zjawisk dźwięko-

wych oraz szybkiej reakcji na te zjawiska.
5. Rozwijanie wrażliwości na walory estetyczne utworu i jego poszczególnych 

elementów.
6. Rozwijanie inwencji twórczej.
7. Kształcenie umiejętności indywidualnej pracy ucznia nad pokonaniem własnych 

trudności słuchowych.
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TREŚCI NAUCZANIA

1. Śpiewanie i rozpoznawanie interwałów.
2. Śpiewanie i rozpoznawanie gam durowych i molowych oraz ich odmian.
3. Śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków durowych, molowych oraz ich prze-

wrotów.
4. Śpiewanie i rozpoznawanie trójdźwięków zwiększonych i zmniejszonych.
5. Śpiewanie i rozpoznawanie D7 oraz jej przewrotów.
6. Słuchowe rozpoznawanie D9 oraz akordu chopinowskiego.
7. Śpiewanie interwałów oraz akordów (w różnych postaciach) od podanych 

dźwięków.
8. Realizacja ćwiczeń rytmicznych 1-, 2-głosowych.
9. Śpiewanie jedno- i wielogłosowych ćwiczeń solfeżowych oraz pieśni kościel-

nych nazwami literowymi  oraz solmizacją.
10. Śpiewanie skal modalnych, pentatonicznych, cygańskiej, góralskiej oraz frag-

mentów skali całotonowej.
11. Ćwiczenia słuchowe oparte na skalach i gamach.
12. Dyktanda interwałowe, melodyczne i rytmiczne.
13. Zapisywanie z pamięci znanych melodii oraz pieśni kościelnych.
14. Realizacja wielogłosu śpiewem (czytanie pionowe).
15. Czytanie a vista jednogłosowych ćwiczeń, pieśni kościelnych oraz przykła-

dów z literatury muzycznej.
16. Transponowanie pisemne i śpiewem.
17. Ćwiczenia z zakresu zbiorowej emisji głosu.
18. Kształcenie pamięci i wyobraźni muzycznej.

UWAGI DO REALIZACJI PROGRAMU

1. Program niniejszy należy traktować jako propozycję do prowadzenia lekcji 
z kształcenia słuchu w cyklu trzyletnim. 

2. Program na charakter otwarty i można go stale uzupełniać, stopniowo podno-
sząc poziom trudności materiału. 

3. Rodzaje ćwiczeń na poszczególne zagadnienia nauczyciel dobiera według 
uznania, uwzględniając indywidualne predyspozycje uczniów.

Literatura metodyczna oraz muzyczna:
1. M. Dziewulska, A. Frączkiewicz, K. Pawłowska, Materiały do kształcenia słuchu;
2. W. Rudziński, Muzyka dla wszystkich;
3. J. Habela, Słowniczek muzyczny;
4. J.K. Lasocki, Mały solfeż;
5. Ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny.
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PRZEDMIOT ZASADY MUZYKI

TREŚCI NAUCZANIA

1. Dźwięk i jego cechy.
2. Podstawowe elementy notacji muzycznej:
 • nazwy dźwięków,
 • klucze,
 • nazwy oktaw,
 • znaki chromatyczne.
3. Interwały muzyczne:
 • nazwy, zapis i rozmiary interwałów prostych i złożonych,
 • podział interwałów – melodyczne, harmoniczne,
 • konsonanse i dysonanse, rozwiązywanie dysonansów.
4. System temperowany: pojęcie skali, gamy, tonacji.
5. Gamy durowe: naturalna, harmoniczna z triadą T, S, D, interwały charaktery-

styczne.
6. Gamy molowe: eolska, harmoniczna, dorycka, melodyczna, triada. Interwały

charakterystyczne i ich rozwiązywanie.
7. Pokrewieństwo tonacji, koło kwintowe.
8. Diatonika, chromatyka, enharmonia.
9. Gama chromatyczna durowa regularna i nieregularna.
10. Rytm:
 • wartości rytmiczne i pauzy, sposoby ich przedłużania,
 • nieregularny podział wartości rytmicznych; synkopa,
 • metrum: rodzaje, grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych 

i złożonych,
 • polirytmia, polimetria.
11. Akordy – rodzaje, budowa, przewroty, rozwiązywanie:
 • trójdźwięki,
 • czterodźwięki i pięciodźwięki – D7, D9.
12. Skale poza systemem dur – moll:
 • starogreckie, średniowieczne,
 • pentatonika; cygańska, góralska,
 • całotonowa, dwunastodźwiękowa.
13. Elementy dzieła muzycznego – oznaczenia, zapis, wykonanie:
 • dynamika,
 • agogika, 
 • artykulacja.
14. Ozdobniki muzyczne – zapis i wykonanie.
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PRZEDMIOT HISTORIA MUZYKI

TREŚCI NAUCZANIA

STAROŻYTNOŚĆ

1. Chronologia dziejów muzyki.
2. Charakterystyka muzyki starożytnej:
 • Grecja – instrumenty, skale, tragedia grecka, teoria muzyki,
 • Rzym, Egipt, Indie, Chiny, Izrael, Mezopotamia – charakterystyka ogólna. 

ŚREDNIOWIECZE

1. Muzyka średniowiecza – periodyzacja epoki; monodia gregoriańska: 
 • geneza i historia chorału gregoriańskiego, główne ośrodki rozwoju,
 • system tonalny i rytmika chorału, notacja chorałowa,
 • systematyka śpiewów chorałowych, style i formy chorałowe,
 • powstanie tropów, sekwencji, dramatów muzycznych.
2. Początki wielogłosowości europejskiej – organum paralelne i melizmatyczne 

St. Martial. 
3. Ars antiqua – szkoła Notre-Dame: rozwój organum i notacji.
4. Ars nova – powstanie nowych gatunków, motet izorytmiczny, twórczość G. 

de Machaut.
5. Okres burgundzki – szkoła angielska i burgundzka.
6. Muzyka polska średniowiecza jednogłosowa i wielogłosowa – zabytki, rękopi-

sy, chorał gregoriański w Polsce. Mikołaj z Radomia, Piotr z Grudziądza.

RENESANS

1. Charakterystyka epoki renesansu w sztuce, muzyce, ramy czasowe, działalność 
szkół kompozytorskich.

2. Kompozytorzy franko-flamandzcy:
 • rozwój polifonii wokalnej – J. Ockeghem, J. Obrecht,
 • twórczość J. des Pres – rozwój motetu i mszy przeimitowanej,
 • twórczość O. di Lasso i N. Gomberta.
3. Szkoła rzymska – znaczenie twórczości G.P. da Palestriny dla muzyki kościelnej.
4. Szkoła wenecka – styl polichóralny i koncertujący.
5. Muzyka niemiecka – chorał protestancki.
6. Muzyka religijna i świecka w ośrodku angielskim i hiszpańskim.
7. Muzyka świecka renesansu – włoska (madrygał) i francuska (chanson).
8. Gatunki muzyki instrumentalnej renesansu: transkrypcje, tabulatury.
9. Muzyka polska epoki renesansu i jej twórcy:
 • religijna – msza, motet, psalmy, pieśni maryjne,
 • świecka – pieśni o różnorodnej tematyce,
 • instrumentalna – tabulatura lutniowa i organowa.
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BAROK

1. Periodyzacja i charakterystyka okresu baroku.
2. Barok wczesny – styl koncertujący w twórczości H. Schütza.
3. Muzyka religijna wczesnego baroku – C. Monteverdi. 
4. Powstanie i rozwój dramma per musica – monodia akompaniowana, Camerata 

florencka, szkoła rzymska, neapolitańska.  
5. Muzyka religijna we Francji i Anglii.
6. Geneza, charakterystyka i kompozytorzy form wokalno-instrumentalnych okre-

su baroku – kantaty, oratorium, mszy, pasji.
7. Powstanie i rozwój form instrumentalnych: sonata, koncert, suita.
8. Formy muzyki organowej – wariacyjne i polifoniczne.
9. J.S. Bach – kronika życia, okresy twórczości, znaczenie.
10. J.S. Bach – twórczość wokalno-instrumentalna: kantaty, oratoria, pasje, msze, 

motety, Magnificat. 
11. Muzyka instrumentalna J.S. Bacha: utwory organowe, utwory klawesynowe, 

utwory orkiestrowe – koncerty, suity oraz solowe.
12. G.F. Händel – kronika życia, okresy twórczości, znaczenie.
13. Twórczość wokalno-instrumentalna: opery, oratoria oraz dzieła religijne.
14. Muzyka instrumentalna G.F. Händla – organowa, solowa, orkiestrowa. 
15. Muzyka polska epoki baroku: ośrodki, kompozytorzy, twórczość:
• wokalno-instrumentalna: msze, motety, koncerty kościelne, pieśni;
• instrumentalna. 
16. Przełom baroku i klasycyzmu – charakterystyka okresu, twórczość klawesy-

nistów francuskich, szkoły przedklasyczne i ich osiągnięcia. 

KLASYCYZM

1. Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce.
2. Klasycy wiedeńscy – J. Haydn – życie i twórczość: 
 • instrumentalna – symfonie, koncerty; muzyka kameralna, sonaty fortepianowe.
 • wokalno-instrumentalna – dzieła religijne: oratoria, msze.
3. W.A. Mozart: kronika życia, twórczość:
 • instrumentalna: symfonie, koncerty, muzyka kameralna, 
 • wokalno-instrumentalna świecka i religijna. 
4. L. van Beethoven – życie i twórczość:
 • instrumentalna – symfonie, uwertury, koncerty, sonaty, muzyka kameralna, 
 • wokalno-instrumentalna: utwory religijne. 
5. Klasycyzm w muzyce polskiej. 

MUZYKA XIX W.
1. Cechy romantyzmu w muzyce XIX w. 
2. Formy i gatunki solowe w romantyzmie:
 • liryka wokalna w XIX w. – pieśni solowe i chóralne;
 • liryka instrumentalna (fortepianowa) w XIX w., cykle miniatur; 
 • sonata, wielkie formy solowe.
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3. Koncert w XIX w. 
4. Symfonia w XIX w.
 • symfonia klasyczna – Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms, Czajkowski, 
 • symfonia programowa – Berlioz, Liszt, Strauss, Mahler,
 • symfonie organowe – Widor, Vierne, Guillmant, Tournemire.
5. Gatunki muzyki programowej:
 • poemat symfoniczny – Liszt, Strauss, Musorgski, Karłowicz;
 • uwertura i suita programowa – Czajkowski, Grieg, Rimski-Korsakow.
6. Muzyka religijna XIX w. – charakterystyka, style, kompozytorzy, gatunki:
 • msza, 
 • requiem, 
 • oratorium.
7. Szkoły narodowe w muzyce XIX w.
8. Czołowi kompozytorzy w muzyce XIX w.

MUZYKA XX W.
1. Młoda Polska w muzyce – K. Szymanowski, M. Karłowicz.  
2. Style i kierunki w muzyce XX w.
3. Nowy modalizm i twórczość O. Messiaena.
4. Muzyka religijna XX w. – style, techniki, formy, przedstawiciele.
5. Kierunki narodowe w muzyce XX w.
 • impresjonizm,
 • witalizm,  
 • ekspresjonizm,  
 • dodekafonia, serializm, punktualizm, 
 • neoklasycyzm, 
 • folkloryzm.
6. Muzyka polska I połowy XX w.
7. Muzyka polska po II wojnie światowej.
8. Nowe środki warsztatowe w muzyce w II połowie XX w.

PRZEDMIOT FORMY MUZYKI RELIGIJNEJ

TREŚCI NAUCZANIA

1. Elementy dzieła muzycznego:
 • rytmika, 
 • melodyka, 
 • harmonika.
2. Faktura dzieła muzycznego – monodia, polifonia i jej typy, homofonia.
3. Formy polifoniczne – wprowadzenie, rodzaje imitacji.
4. Formy polifoniczne ścisłe: 
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 • kanon – typy, przykłady,
 • fuga – współczynniki fugi, budowa, fugi instrumentalne i wokalne.
5. Formy polifoniczne swobodne:
 • inwencja,
 • preludium chorałowe (przygrywka chorałowa),
 • toccata, 
 • fantazja. 
6. Formy wokalno-instrumentalne: msza, jej części, typy.
7. Typy mszy w okre sie renesansu. 
8. Msza w okresie baroku i klasycy zmu.
9. Msza w XIX i XX w. 
10. Requiem – budowa, kompozytorzy w różnych okresach historycznych. 
11. Motet – geneza, budowa, forma motetu renesan sowego. 
12. Utwory cykliczne wokalno-instru mentalne: kantata – budowa, podział, kanta-

ty barokowe. 
13. Oratorium – geneza, tematyka, kompozytorzy w okre sie baroku.
14. Oratorium w okresie klasycyzmu i XIX w. 
15. Forma pasji – budowa, tekst, kompozytorzy. 

PRZEDMIOT ŚPIEW LITURGICZNY

TREŚCI NAUCZANIA

1. Rozwijanie możliwości wykonawczych uczniów.
2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
3. Zapoznawanie się z literaturą z zakresu monodii liturgicznej (śpiewu liturgicz-

nego).
4. Zaznajomienie się z literaturą muzyki liturgicznej wielogłosowej a cappella.
5. Zespołowe i solowe wykonywanie śpiewów przewidzianych w programie 

nauczania.

UKŁAD TREŚCI NAUCZANIA

Semestr I
1. Śpiewy Mszy św. (aklamacje, dialogi, odpowiedzi, psalmy).
2. Śpiewy procesyjne.
3. Pieśni okresu Adwentu i Bożego Narodzenia.
4. Pieśni ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. Pieśni ku czci Matki Bożej i świętych Pańskich.
6. Śpiewy okolicznościowe (np. śpiewy dni krzyżowych).
7. Śpiewy nabożeństw w ciągu roku liturgicznego (pasje, litanie).
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Semestr II
1. Pieśni okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy.
2. Śpiewy Triduum Paschalnego.
3. Części stałe Mszy św. (wybór kilku mszy autorskich według Drogi do nieba).
4. Msze wielogłosowe (a cappella oraz z towarzyszeniem organów).
5. Pieśni mszalne. 
6. Śpiewy liturgii pogrzebu.
7. Śpiewy liturgii godzin (hymny, antyfony, psalmy, responsoria).

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych w wymiarze jednej godzi-
ny lekcyjnej tygodniowo przez okres jednego roku. 

PRZEDMIOT ORGANOZNAWSTWO

TREŚCI NAUCZANIA

1. Zapoznanie się z budową organów.
2. Pogłębienie znajomości historii budownictwa organowego.

UKŁAD TREŚCI NAUCZANIA

1. Nazwa, charakterystyka, podstawowe elementy i podział organów.
2. Budowa piszczałek (wargowych i językowych).
3. Charakterystyka i podział głosów organowych (wargowych i językowych).
4. Zadęcie w organach (miechy, kanały, dmuchawy, ciśnienie).
5. Traktura organowa (rodzaje traktury i wiatrownic).
6. Dyspozycja organów.
7. Historia budownictwa organowego (od starożytności po współczesność).
8. Organy elektronowe (ogólna charakterystyka, rodzaje, nagłośnienie, firmy 

produkujące instrumenty).

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów w wymiarze jednej godziny lekcyjnej 
tygodniowo przez okres jednego semestru.
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PRZEDMIOT LITURGIKA

TREŚCI NAUCZANIA

1. Zapoznanie się z nauką Kościoła odnośnie do liturgii w aspekcie teologicz-
nym, historycznym, duszpasterskim i prawnym.

2. Pogłębienie znajomości treści liturgicznych odnośnie do czynnego udziału 
w liturgii Kościoła.

3. Rozwijanie umiejętności orientowania się w doborze tekstów liturgicznych 
w zależności od okresu roku liturgicznego, sprawowanych sakramentów, sakramen-
taliów, obrzędów i liturgii godzin. 

UKŁAD TREŚCI NAUCZANIA

I rok nauki – semestr I
OGÓLNE WPROWADZENIE DO LITURGII

1. Wyjaśnienie pojęć (liturgika, liturgia, kult).
2. Cel liturgii (uświęcenie, kult, społeczny charakter liturgii, funkcje liturgiczne).
3. Liturgia w dokumentach Kościoła (KL i KKK).
4. Personalistyczny wymiar liturgii (duchowość liturgiczna).
5. Historia liturgii (w dziejach Kościoła powszechnego i w Polsce).
6. Księgi liturgiczne (m.in. mszał, lekcjonarz, brewiarz, księgi śpiewów).
7. Symbolika liturgiczna (znaki liturgiczne, gesty, symbole, formy słowne).
8. Miejsce muzyki w liturgii (na podstawie dokumentów Kościoła).

I rok nauki – semestr II
ROK LITURGICZNY

1. Podstawa i znaczenie roku liturgicznego.
2. Świętowanie tajemnic odkupienia (treści liturgiczne).
3. Niedziela.
4. Cykl obchodów Bożego Narodzenia:
 • Adwent,
 • uroczystość Bożego Narodzenia,
 • okres świąteczny.
5. Cykl obchodów wielkanocnych:
 • Wielki Post,
 • Triduum Paschalne,
 • Okres Wielkanocy.
6. Okres zwykły w ciągu roku.
7. Uroczystości, święta, wspomnienia.

II rok nauki – semestr I
LITURGIA EUCHARYSTII

1. Nazwy Mszy św.
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2. Historia Mszy św. (rozwój historyczny).
3. Eucharystia w nauczaniu Soboru Watykańskiego II.
4. Szczegółowy schemat liturgii Mszy św.:
 • obrzędy wstępne,
 • liturgia słowa Bożego,
 • liturgia eucharystyczna,
 • obrzędy końcowe.
5. Rodzaje Mszy św.
6. Kult Najświętszego Sakramentu poza Mszą św.  
II rok nauki – semestr II
LITURGIA INNYCH SAKRAMENTÓW. SAKRAMENTALIA. LITURGIA GODZIN

1. Liturgia chrztu świętego.
2. Liturgia sakramentu pokuty i pojednania (nabożeństwo pokutne).
3. Liturgia sakramentu bierzmowania.
4. Liturgia sakramentu małżeństwa.
5. Obrzęd dedykacji kościoła.
6. Obrzędy pogrzebowe.
7. Nazwa i pojęcie liturgii godzin.
8. Znaczenie liturgii godzin w życiu Kościoła.
9. Elementy składowe liturgii godzin (struktura oficjów).

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów w wymiarze jednej godziny lekcyjnej 
tygodniowo przez okres dwóch lat (4 semestry).

PRZEDMIOT CHORAŁ GREGORIAŃSKI – SCHOLA GREGORIAŃSKA

TREŚCI NAUCZANIA

1. Rozwijanie możliwości wykonawczych uczniów.
2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
3. Zapoznawanie się z literaturą z zakresu monodii liturgicznej (chorału grego-

riańskiego).
4. Umiejętność czytania zapisu gregoriańskiego oraz tekstów łacińskich.
5. Zespołowe i solowe wykonywanie śpiewów przewidzianych w programie 

nauczania.

UKŁAD TREŚCI NAUCZANIA

I rok nauki – semestr I
1. Msza łacińska (dialogi, odpowiedzi).
2. Msza łacińska VIII (De Angelis).
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3. Antyfony i śpiewy (Rorate caeli, Salve Regina I, O salutaris, Alma Redemp-
toris Mater). 

I rok nauki – semestr II
1. Msza łacińska XI (Orbis Factor).
2. Credo III. 
3. Antyfony i śpiewy (Parce Domine, Regina caeli, Tantum ergo, Veni Creator, 

Ave Regina caelorum). 

II rok nauki – semestr I
1. Msza łacińska IV (Cunctipotens Genitor Deus).
2. Tony psalmowe.
3. Antyfony i śpiewy (Lux aeterna, Requiem, Dies irae, Puer natus).
 
II rok nauki – semestr II
Ćwiczenia praktyczne (połączone z wprowadzeniem elementów chironomii):
1. Msza łacińska za zmarłych.
2. Śpiewy allelujatyczne.
3. Antyfony i śpiewy (Attende Domine, Vexilla Regis, Salve Regina II).

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych w wymiarze dwóch 
godzin lekcyjnych tygodniowo przez okres dwóch lat (cztery semestry). Repertu-
ar chorału gregoriańskiego oparty został na trzech księgach zawierających śpiewy 
łacińskie: 

• Liber Usualis Missae et Officii, Parisiis, Tornaci, Romae 1941, 
• Graduale Triplex, Solesmes 1998,
• Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny, Warszawa 2005.

REPERTUAR ŚPIEWÓW ŁACIŃSKICH

REPERTUAR Strona1

Ordo missae (obrzędy Mszy św.)

Dialogi, aklamacje, Pater noster 10-85

Kyriale (części stałe Mszy św.)
Missa IV  Cunctipotens Genitor Deus
Missa VIII  De Angelis
Missa XI  Orbis factor
Missa XVIII Deus Genitor Alme (Kyrie XVI)
Credo III

92
95
101
106
114

1 Numery stron wg Gaudeamus. Łaciński śpiewnik mszalny, Warszawa 2005.
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Canti selecti (śpiewy wybrane)

Tempus adventus (okres Adwentu)
Rorate caeli desuper 124
Tempus nativitatis (okres Bożego Narodzenia)
Puer natus est nobis
Adeste, fideles 
Puer natus in Bethlehem

128
131
134

Tempus quadragesimae (okres Wielkiego Postu)
Psalmus responasorius (Miserere)
Attende Domine
Parce Domine 
Crucem Tuam adoramus
Stabat Mater (sekwencja o Matce Bożej Bolesnej)

141
144
145
148
155

Tempus Paschale (czas wielkanocny)
Victimae paschali laudes (sekwencja wielkanocna)
Psalmus alleluiaticus (Confitemini Domino)
Psalmus alleluiaticus (na motywie Exsultet)
Alleluia, o filii et filiae
Veni Sancte Spiritus (sekwencja o Duchu Świętym)

160
161
163
170
179

Tempus per annum (okres zwykły) 
Veni Creator Spiritus
Ubi caritas est vera
Dies irae, dies illa (sekwencja żałobna)

205
209
213

IN FESTO SANCTISSIMI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI ET AD 
COMMUNIONEM (NA ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRY-
STUSA I PODCZAS KOMUNII ŚW.) 
Lauda Sion Salvatorem
Tantum ergo Sacramentum
O salutaris Hostia
Adorote te devote
Ave verum

222
228
229
236
238

DE BEATA MARIA VIRGINE (O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE) 
Rorate caeli desuper
Ave Maria
Salve Mater misericordiae
Alma Redemptoris Mater (na Adwent i Boże Narodzenie)
Ave Regina caelorum (na Wielki Post)
Salve Regina (ton zwykły)
Regina caeli (antyfona na okres wielkanocny)

244
254
259
260
261
263
264
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PRO DEFUNCTIS (ZA ZMARŁYCH) 
Requiem aeternam
Lux aeterna
In paradisum

268
270
271

HYMNI ET CANTICA (HYMNY I KANTYKI) 
Te Deum laudamus
Ut queant laxis (hymn ku czci św. Jana Chrzciciela – 1 zwrotka)
Benedictus (Canticum Zachariae – 2 zwrotki)
Magnificat (Canticum Mariae – 2 zwrotki)

278
282
284
285

LITANIAE (LITANIE) 
Litaniae sanctorum 298
APPENDIX (DODATEK)
Tonus 1 (a; a2; a3)
Tonus 8 (G)

304
309

PRZEDMIOT PRAWODAWSTWO MUZYKI KOŚCIELNEJ

TREŚCI NAUCZANIA

1. Poznanie dokumentów Kościoła o muzyce w liturgii.
2. Pogłębienie ich treści w aspekcie teologicznym, historycznym, prawnym 

i duszpasterskim.
3. Rozwijanie umiejętności stosowania dokumentów Kościoła o muzyce w litur-

gii w życiu wspólnot parafialnych.

UKŁAD TREŚCI NAUCZANIA

I rok nauki – semestr I
1. Wprowadzenie w problematykę prawodawstwa Kościoła rzymskokatolickiego.
2. Rys historyczny dokumentów Kościoła o muzyce w liturgii.
3. Podział dokumentów.
4. Motu proprio św. Piusa X Inter pastoralis officii sollicitudines.
5. Encyklika Piusa XII Musicae sacrae disciplina.
6. Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii.
7. Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o Muzyce w Świętej Liturgii „Musi-

cam sacram”.

I rok nauki – semestr II
1. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II.
2. Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego.
3. Wprowadzenie do lekcjonarza mszalnego.
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4. Instrukcja Episkopatu Polski w związku z wydaniem nowego Mszału ołtarzo-
wego.

5. Kongregacja Kultu Bożego, O koncertach w kościołach.
6. Dokumenty o muzyce II Polskiego Synodu Plenarnego.
7. Regulamin dla organistów diecezji.

II rok nauki – semestr I
Pogłębiona analiza treści dokumentów – zastosowania praktyczne
1. Zadania muzyki kościelnej.
2. Nowe akcenty w muzyce liturgicznej.
3. Muzyka integralną częścią liturgii.
4. Łączność muzyki z treścią liturgii.
5. Chorał gregoriański.
6. Rola i zadania zespołów śpiewaczych w liturgii.
7. Schola.
8. Chór.

II rok nauki – semestr II
1. Organy i inne instrumenty muzyczne w liturgii.
2. Milczenie w liturgii.
3. Zasady właściwego doboru repertuaru w liturgii.
4. Koncerty w kościele.
5. Zadania muzyków kościelnych.

FORMA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w wymiarze jednej godzi-
ny lekcyjnej tygodniowo przez okres dwóch lat (4 semestry). 

PRZEDMIOT HARMONIA

TREŚCI NAUCZANIA

I rok nauki
1. Pojęcie nauki harmonii: harmonia tonalna dur-moll; funkcje harmoniczne; 

układ chóralny czterogłosowy; naturalny układ głosów; skala głosów; odległości 
między głosami; dwojenie składników trójdźwięków.

2. Akord bez przewrotu: układ głosów skupiony i równoległy; pozycja akordu; 
układanie na piśmie i na fortepianie trójdźwięków triady bez przewrotów we wska-
zanej pozycji i różnych układach.
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3. Budowanie i łączenie trójdźwięków triady w stosunku kwinty i sekundy bez 
przewrotu (drogą najbliższą i swobodnie): łączenie trójdźwięków triady w stosunku 
kwinty z zachowaniem dźwięku wspólnego oraz bez zachowania dźwięku wspól-
nego; łączenie trójdźwięków triady w stosunku sekundy; ukośne brzmienie półto-
nu; realizowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z podanym sopranem; próby 
tworzenia własnej melodii (o charakterze melodii chorałowej) i harmonizowanie jej 
za pomocą poznanych środków harmonicznych.

4. Przewroty trójdźwięków triady: odległości pomiędzy głosami; postacie 
trójdźwięków i notowanie ich w systemie funkcyjnym; warunki użycia drugiego 
przewrotu trójdźwięku; realizowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z danym 
sopranem; tworzenie własnej konstrukcji harmonicznej.

5. Trójdźwięki poboczne: trójdźwięki poboczne na stopniach II, III i VI w majo-
rze, S

II
, oS

II
, oIII, T

III
, S

VI
 oraz w minorze na stopniach II, III, VI, VII: oS

II
, S

II
, D

III
, 

oD
III

, oT
III

, oT
VI

, oS
VI

, oD
VII

; funkcje pełnione przez poszczególne trójdźwięki: (o)S
II
 

w kadencjach; łączenie trójdźwięków w stosunku tercji; tworzenie własnej ośmio-
taktowej konstrukcji harmonicznej z zastosowaniem trójdźwięków pobocznych.

6. Kadencja: kadencja autentyczna i plagalna; kadencja pełna doskonała; kaden-
cja zwodnicza; kadencja neapolitańska; realizowanie na piśmie i na fortepianie 
ćwiczeń z danym sopranem z wykorzystaniem różnego rodzaju kadencji; dominanta 
z podwójnym opóźnieniem.

7. Często stosowane formy trójdźwięków pobocznych: oS
II↓ w majorze i w mino-

rze; oT
VI↓, 

oS
VI↓ w majorze; realizowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z danym 

sopranem z wykorzystaniem trójdźwięków pobocznych.
8. Dominanta septymowa: postać główna i przewroty oraz notowanie ich w syste-

mie funkcyjnym; rozwiązanie regularne na akord położony o kwintę niżej oraz sekun-
dę wyżej; rozwiązanie eliptyczne [D], [T

 VI
]; realizowanie na piśmie i fortepianie 

ćwiczeń z danym sopranem z zastosowaniem akordu septymowego; tworzenie własnej 
konstrukcji harmonicznej z zastosowaniem akordu septymowego; nieregularne rozwią-
zanie dominanty septymowej; paralelizm; dominanta septymowa bez prymy; postać 
zasadnicza i przewroty oraz ich notowanie w systemie funkcyjnym; dwojenie skład-
ników; rozwiązanie na (o)T

VI
; realizowanie na piśmie i fortepianie ćwiczeń z danym 

sopranem z zastosowaniem dominanty septymowej bez prymy.
9. Progresja niemodulująca: omówienie progresji; granie na fortepianie danych 

wzorów w progresji niemodulującej; analizowanie fragmentów utworów z zastoso-
waniem progresji niemodulującej.

II rok nauki
1. Dominanta nonowa: postać zasadnicza i przewroty oraz sposób notowania 

ich w systemie funkcyjnym; warunki układu; rozwiązanie prawidłowe i swobodne; 
dwojenie kwinty w trójdźwięku bez przewrotu; dominanta wtrącona wstecz; reali-
zowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z danym sopranem z zastosowaniem 
dominanty nonowej; tworzenie na piśmie własnej konstrukcji harmonicznej z zasto-
sowaniem dominanty nonowej. 
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2. Dominanta nonowa bez prymy: przewroty i postacie oraz notowanie ich 
w systemie  funkcyjnym; rozwiązanie; dwojenie tercji w trójdźwięku tonicznym; 
czterodźwięk małotercjowy jako D9(>) i jego zamiana enharmoniczna; realizowanie 
na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z danym sopranem z zastosowaniem D9; analizo-
wanie fragmentów utworów z zastosowaniem D9.

3. Trójdźwięki poboczne: odmiany rzadko stosowane; usystematyzowanie 
trójdźwięków pobocznych; realizowanie na piśmie i na fortepianie zadań 
z zastosowaniem trójdźwięków pobocznych.

4. Cztero- i pięciodźwięki na wszystkich stopniach i ich rozwiązanie: trójdźwięki 
triady z dodaną sekstą (S6, oS6(>), T6, oT6(>), oD6>) i ich rozwiązanie; wtrącona subdo-
mianta z dodaną sekstą; opóźnienie w trójdźwięku z dodaną sekstą; granie w progre-
sji niemodulującej wzorów z zastosowaniem trójdźwięków z dodaną sekstą; reali-
zowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z danym sopranem z zastosowaniem 
danych akordów.

5. Czterodźwięki septymowe i nonowe na wszystkich stopniach i ich rozwiązanie:
 • na akord położony o kwintę niżej (jak D7  lub D9 na T);
 • na akord położony o sekundę w górę (D7 na T

VI
); 

 • na akord położony o tercję niżej (D7 na T
III

).
Realizowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z danymi oznaczeniami funkcyj-

nymi oraz sopranem z zastosowaniem podanych wyżej akordów; granie w progresji 
niemodulacyjnej wzorów zawierających łączenie cztero- lub pieciodźwięków z akor-
dem położonym o kwintę niżej, o sekundę wyżej oraz o tercję wyżej; analizowanie 
i transponowanie wybranych utworów (zastosowanie progresji niemodulującej); oS7(>),  
oS7<, rozwiązująca się na T; akord chopinowski i jego odmiana (D7(>), D9(>)); łańcuch 
dominant wtrąconych; realizowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń z zastosowa-
niem podanych wyżej akordów.

6. Alteracja niemodulująca: alteracja pojedyncza, podwójna, potrójna, dysaltera-
cja (głównie w akordach wchodzących w skład kadencji); wprowadzenie dźwięków 
obcych do akordów alterowanych; swobodne łączenie akordów dysonansowych; granie 
na fortepianie w różnych tonacjach akordu tristanowskiego; realizowanie na piśmie 
i na fortepianie ćwiczeń z zastosowaniem alteracji niemodulującej; analizowanie frag-
mentów wybranych utworów z wykorzystaniem alteracji (pieśni kościelne).

7. Zboczenie modulacyjne: istota i rola zboczenia modulacyjnego; rodzaje zboczeń 
modulacyjnych; harmonizacja melodii z zboczeniami modulacyjnymi; realizowanie na 
piśmie i na fortepianie ćwiczeń z zastosowaniem zboczeń modulacyjnych, analizo-
wanie pieśni kościelnych pod kątem zastosowania zboczeń modulacyjnych; tworzenie 
własnej konstrukcji harmonicznej z zastosowaniem zboczeń modulacyjnych.

8. Modulacje: modulacja diatoniczna do 6 kwint w górę i w dół; akord wpro-
wadzający; proces modulacyjny; diatoniczne przesunięcia modulacyjne; szukanie 
akordów wprowadzających do różnych tonacji; wykonywanie na piśmie modulacji, 
w której poprzednik jest utrwaleniem się w tonacji wyjściowej, a właściwa modu-
lacja odbywa się w następniku; obmyślanie i granie na fortepianie ośmiotaktowej 
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modulacji; tworzenie własnej konstrukcji harmonicznej z zastosowaniem modulacji 
diatonicznej.

9. Progresja modulująca: istota progresji modulującej; realizacja ćwiczeń z zasto-
sowaniem progresji modulującej (na piśmie i na fortepianie); granie w progresji 
modulującej wzorów z zastosowaniem wszystkich dotychczas poznanych akordów.

III rok nauki
1. Modulacja chromatyczna – sposoby:
 • przez alterację w tym samym akordzie,
 • przez zmianę chromatyczną między akordami.
Chromatyczne przesunięcie modulacyjne; realizowanie na piśmie ośmiotaktowych 

modulacji chromatycznych; granie na fortepianie modulacji chromatycznej. 
2. Modulacja enharmoniczna – sposoby:
 • przez zmianę enharmoniczną wszystkich składników akordu (rodzaj diato-

niczny),
 • przez czterodźwięk zmniejszony,
 • przez czterodźwięk naturalny (pół tonu w górę i w dół) oraz tenże z obniżo-

ną kwintą, o tryton – tylko analitycznie,
 • przez trójdźwięk zwiększony – tylko analitycznie.
Enharmoniczne przesunięcie modulacyjne; modulacja złożona (pośrednia); reali-

zowanie na piśmie modulacji ośmiotaktowej enharmonicznej; granie na fortepianie 
modulacji enharmonicznej.

3. Dźwięki obce: dysonanse akordowe i nieakordowe; podział dźwięków obcych; 
harmonizowanie melodii z dźwiękami obcymi; tworzenie własnej konstrukcji harmo-
nicznej z zastosowaniem dźwięków obcych.

4. Figuracja: figurowanie jednego głosu w danej konstrukcji harmonicznej; 
harmonizowanie melodii sfigurowanej; figury Albertiego; realizowanie na piśmie 
ćwiczeń z daną do figurowania konstrukcją harmoniczną; harmonizowanie melodii 
sfigurowanej.

5. Bas cyfrowany: wprowadzenie nazw zamiennych (basso continuo, generałbas); 
sposób notowania partii instrumentów klawiszowych w muzyce baroku; charaktery-
styka symboli; oznaczenia cyfrowe; realizowanie na piśmie i na fortepianie ćwiczeń, 
a także wybranych chorałów J.S. Bacha z danym basem cyfrowanym.

PRZEDMIOT CHÓR

TREŚCI NAUCZANIA

1. Rozwijanie ogólnej muzykalności i poczucia estetyki oraz wrażliwości na 
jakość i barwę dźwięku.

2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole. Kształtowanie dyscypliny artystycz-
nej oraz poczucia odpowiedzialności.
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3. Rozszerzanie znajomości repertuaru chóralnego. 
4. Nauczanie prawidłowej techniki wokalnej.
5. Nauczanie podstaw dyrygowania i metodyki prowadzenia chóru.
6. W zależności od możliwości wykonawczych i składu chóru zespół wykonuje 

utwory 2-, 3-, 4-głosowe.
7. Repertuar wykorzystywany podczas prób stanowią sakralne pieśni chóralne 

o zróżnicowanym stopniu trudności, stylistyce oraz treści religijnej.

CELE NAUCZANIA

1. Głównym celem nauczania przedmiotu jest rozwijanie umiejętności uczniów 
w dziedzinie szeroko pojętego prowadzenia zespołów chóralnych, a przez to wzrost 
poziomu artystycznego chórów kościelnych prowadzonych przez nich w przyszłości 
w ramach działalności organistowskiej. 

2. Zadaniem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności techniki emisji 
głosu, prawidłowego dobierania repertuaru dostosowanego pod względem trudności 
do poziomu chóru oraz optymalnych metod prowadzenia zespołu chóralnego.

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Z NAUKI ORGANOWEGO AKOMPANIAMENTU LITURGICZNEGO

§ 1

1. Egzamin dyplomowy z nauki organowego akompaniamentu liturgicznego jest 
formą komisyjnej oceny przygotowania zawodowego uczniów do pełnienia funkcji 
organisty kościelnego.

2. W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor studium powołuje komisję w skła-
dzie:

a) dyrektor studium lub jego zastępca jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel uczący ucznia;
c) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

§ 2

1. Wymagania programowe do egzaminu dyplomowego z nauki organowego 
akompaniamentu liturgicznego obejmują:

a) wszystkie odpowiedzi mszalne, aklamacje we wszystkich tonacjach (w tym 
3 melodie III formy aktu pokutnego);

b) Modlitwa Pańska we wszystkich tonacjach;
c) 120 pieśni z przygrywkami;
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d) cztery opracowania części stałych Mszy św., w tym jedno opracowanie mszy 
gregoriańskiej;

e) melodie psalmów responsoryjnych i śpiewów przed Ewangelią (po 2 melodie 
na każdy okres roku liturgicznego);

f) pieśń do zagrania a vista.

§ 3

1. Egzamin dyplomowy z nauki organowego akompaniamentu liturgicznego skła-
da się z dwóch części:

a) pierwsza część – to tzw. egzamin „wewnętrzny”, podczas którego uczeń wyko-
nuje wybrane przez komisję pozycje z przygotowanego przez siebie progra-
mu, odpowiadającego wymaganiom zawartym w § 2 ust. 1 niniejszego Regu-
laminu.

b) druga część – to tzw. egzamin „zewnętrzny”, polegający na samodzielnym 
przygotowaniu przez ucznia repertuaru i graniu w kościele podczas liturgii 
Mszy św., w obecności komisji egzaminacyjnej.

2. Termin przeprowadzenia pierwszej części egzaminu wyznacza dyrektor 
studium. Termin przeprowadzenia drugiej części egzaminu uzgadnia się z uczniem 
i proboszczem parafii, w której egzamin będzie miał miejsce.

3. Ocenę z całości egzaminu dyplomowego z nauki organowego akompaniamentu 
liturgicznego proponuje i uzasadnia nauczyciel uczący ucznia, uwzględniając oceny 
uzyskane z pierwszej i drugiej części egzaminu.

4. Ocena jest uzgadniana z pozostałymi członkami komisji. W przypadku rozbież-
ności ocen decyduje większość głosów. 

5. Uczeń zdał egzamin dyplomowy z nauki organowego akompaniamentu litur-
gicznego, jeżeli otrzymał ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego.


