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Założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu: 

Student wokalistyki (jazz i muzyka rozrywkowa) ma możliwość zapoznania się z pojęciem 
improwizacji i zdobywa merytoryczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania 
się techniką scat. W procesie kształcenie kładzie się nacisk na naukę praktycznego zastosowania skal, 
progresji, kadencji stosowanych w muzyce jazzowej (pentatonika, skala bluesowa, skale modalne, 
całotonowe, zmniejszone, zwiększone, kadencje II-V-I, III-VI-II-V-I). 

Nabyta w ten sposób wiedza oraz umiejętności pozwolą przyszłemu muzykowi na świadome 
stosowanie w.w elementów jazzu, co znacznie podniesie jego kompetencje muzyczne i tym samym 
wpłynie na ogólną wyższą wartość artystyczną.  

W procesie kształcenia student zapoznaje się z różnymi formami improwizacji:  



- improwizacja za pomocą parafrazy1 
- improwizacja za pomocą stosowania wzorów, zagrywek, patentów2 
- improwizacja motywiczna3 

Dowiaduje się o możliwościach swojego głosu, który traktowany jest jak instrument muzyczny; 
odkrywa nowe (barwowe) możliwości własnego głosu; uczy się różnych technik niestandardowego (w 
rozumieniu np. bel canto) artykulacji dźwięku. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien posiadać umiejętność prawidłowej artykulacji dźwięku w zakresie podstawowym oraz 
posiadać prawidłową budowę aparatu mowy. 
Powinien wykazywać talent w kierunku wykonywania muzyki improwizowanej, jednak nie jest to 
warunek niezbędny, zważywszy na konieczność dostępu do tego rodzaju zajęć wszystkich studentów 
wokalistyki jazzowej. 

Student powinien posiadać minimalną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej z 
uwzględnieniem muzyki jazzowej w stopniu ogólnym. Powinien posiadać umiejętność czytania zapisu 
nutowego oraz wiedzę z zakresu harmonii muzyki w zakresie podstawowym. Mile widziana jest też 
umiejętność gry na jakimkolwiek instrumencie muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem 
instrumentu harmonicznego. 

                                                           
1 Improwizacja za pomocą parafrazy to najczęściej rodzaj ozdobnej wariacji samego tematu lub jego części. 
Taka improwizacja może być melodyczna lub harmoniczna. Parafraza jest absolutnie kluczowym rozwiązaniem 
w improwizacji jazzowej,  
a szczególnie we wczesnym jazzie, swingu, jazz rocku i balladach jazzowych. Oczywiście już samo wprowadzenie 
kilku ozdobników do oryginalnej melodii można nazwać parafrazą melodyczną, lecz najbardziej wyrafinowane 
modyfikacje rezygnują  
w zasadzie z oryginalnej linii melodycznej, pozostawiając w niej tylko najbardziej charakterystyczne zwroty i 
ogólny zarys oryginalnego tematu. Jeśli chodzi o strukturę harmoniczną tematu, to w zasadzie pozostaje ona 
bez większych zmian, chociaż może zostać poddana delikatnej „obróbce” i wtedy taki proces nazywany jest 
parafrazą harmoniczną. 
2 Improwizacja za pomocą stosowania wzorów, zagrywek, patentów to nic innego jak zestaw krótkich „myśli 
muzycznych”, który w odpowiednich konfiguracjach, odpowiednio modyfikowany składa się na pełną frazę 
muzyczną. Absolutnym mistrzem tego rodzaju improwizacji był Charlie Parker, którego ilość jego „patentów” 
obliczono na ponad setkę. 

Ten rodzaj improwizacji jest najpowszechniej stosowaną metodą w muzyce jazzowej, łączącą chyba wszystkie 
style przynależne muzyce synkopowanej. Istotą improwizacji tego rodzaju jest to, że same zagrywki („licks”) nie 
zwracają na siebie uwagi słuchacza, są raczej „artystycznie zamaskowane” poprzez różne ich wariacje i kolejne 
odsłony, a ujawniają się dopiero w kontekście dłuższych, logicznych fraz, które dyskretnie tworzą. Stąd w tego 
rodzaju improwizacji, niezależnie od stylu, trwałe osiągnięcia improwizatora mogą być mierzone jego 
zdolnością do uniknięcia przekształcenia „zagrywek” w muzyczny frazes. Improwizacja taka może bazować na 
temacie, strukturze rytmicznej lub harmonicznej, od których to pozostaje niezależna  
w zakresie metrum, długości frazy, relacji tonalnych oraz głównych celów harmonicznych. Jednakże sposób, w 
jaki traktuje się temat, jest bardziej swobodny niż w parafrazie melodycznej. Harmonia bywa często znacząco 
modyfikowana poprzez użycie akordów alterowanych lub ich substytutów, a także poprzez użycie harmonii 
rozszerzonej, podczas gdy ponad tymi powtórzeniami struktury harmonicznej improwizowane są nowe linie 
melodyczne. 
3 Improwizacja motywiczna to sposób na utworzenie zupełnie nowej frazy za pomocą rozwoju jednej, krótkiej 
myśli, fragmentarycznego pomysłu. Rozwój taki polega na „obróbce” fragmentu muzycznego za pomocą takich 
procesów jak ornamentacja, transpozycja, parafraza rytmiczna, diminucja, augmentacja i inwersja. Pomysły 
muzyczne powinny zwracać na siebie uwagę poprzez sposób, w jaki są „obrabiane”. Trudność w tego typu 
improwizacji polega na uniknięciu trywialności powtarzania pomysłu muzycznego czy jego przekształcenia 



Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 

Wszelka literatura z gatunku muzyki jazz, z wyeksponowanymi partiami muzyki improwizowanej. 

Bibliografia podstawowa: 

1. “Scat! Vocal Improvisation Techniques” (autor: Bob Stolof) 
2. “The II-V-I Progression” (Jamey Aebersold vol.3) 
3. “Blues In All Keys” (Jamey Aebersold vol.42) 
4. Księga Polskich Standardów (cykl felietonów zamieszczanych w magazynie Jazz Forum) 

Bibliografia uzupełniająca: 

Pozostałe zeszyty (1-106) wydawnictwa Jamey Aebersold, zawierające nuty oraz podkłady w formacie 
„minus one”. 

Efekty kształcenia – wiedza: 

Student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej w szczególności jazzowej. 
Posiada podstawową wiedzę na temat skal używanych w muzyce jazzowej. 
Opisuje trafnie budowę formalną wykonywanego utworu. 
Posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania harmonii. 
Posiada podstawową wiedzę na temat stylów w muzyce jazzowej. 
Posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji: zapisów nutowych, książek , 
artykułów prasowych i Internetu. 

 

Efekty kształcenia – umiejętności: 

Student potrafi posługiwać się techniką scat podczas realizowania wokaliz oraz partii 
improwizowanych. Podejmuje próby zbudowania własnego języka artystycznego na polu wokalnej 
improwizacji (scat singing). 
Student potrafi dokonać analizy formalnej oraz harmonicznej utworu, w którym będzie wykonywał 
solo. 
Posiada wiedzę na temat literatury gatunku, tzn. zna nagrania wybitnych instrumentalistów oraz 
wokalistów improwizujących. 
Potrafi traktować swój głos jak instrument. Zna walory brzmieniowe swojego głosu, potrafi korzystać 
z pełnej palety jego barw oraz możliwości artykulacyjnych. 
Świadomie kształtuje poziom ekspresji podczas realizowania partii solo (scat singing). 
Posiada wiedzę oraz umiejętności (nt. podstawowych kryteriów stylistycznych) pozwalające na 
stylowe zrealizowanie wybranych przez siebie utworów. 

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: 

Student potrafi posługiwać się właściwą terminologią z zakresu studiowanej dziedziny. 
Świadomie realizuje własne koncepcje artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, uczestnicząc 
jednocześnie w edukacji społeczeństwa. 
Świadomie panuje nad relacjami osób stanowiącymi substancję zespołową. Przyswoił elementarne 
zasady komunikacji i współpracy w różnych składach wykonawczych. 
Jest wrażliwy na kreatywność innych muzyków w zespole (wzajemna inspiracja). 
Angażuje się w tworzenie koncepcji artystycznej utworu. 
Zachowuje otwartość na uwagi i sugestie pedagoga, a także pozostałych członków zespołu. 



 

 

Semestr: 1 wymiar godzin 15 ilość pkt. ECTS 1.0 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić): 

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny 

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia: 

Podczas zajęć student ma możliwość zetknięcia się z pojęciem improwizacji oraz znalezienia 
podstawowych środków do jej zrealizowania. Służy temu zarówno poznawanie skal (wiedza 
merytoryczna), jak również umiejętność posługiwania się techniką "scat" (wiedza praktyczna). 
Studenci samodzielnie wypracowują odpowiednie do języka scatu sylaby, ćwicząc ich użycie na 
konkretnych przykładach (progresje, kadencje, pełne struktury formalne – chorusy).  

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z zakresu materiałów nutowych oraz dźwiękowych opisanych w części „Bibliografia 
podstawowa” oraz „Bibliografia uzupełniająca”. 

 
Dodatkowo: 

1. Nauka na pamięć partii solowych wybranych wykonawców jazzowych (preferowani 
instrumentaliści), analiza ich języka artystycznego. 

2. Spisywanie ze słuchu partii solowych mistrzów gatunku. 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w lekcjach oraz przygotowywanie się do zajęć poprzez 
realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć, oraz 
wywiązywanie się z prac domowych. Warunkiem niezbędnym zaliczenia przedmiotu jest; 

1. Nauczenie się na pamięć min. dwóch partii solowych (blues) 
2. Spisanie ze słuchu min. dwóch partii solowych (blues) 
3. Znajomość skali pentatonicznej oraz bluesowej, jak i progresji harmonicznych, które 

znajdą się w ramach prowadzonych w I semestrze zajęć 

 

Semestr: 2 wymiar godzin 15 ilość pkt. ECTS 1.0 

Rodzaj zajęć (właściwe podkreślić): wykład, ćwiczenia, seminarium 

Sposób zaliczenia (właściwe podkreślić): 

E-egzamin, ZO-zaliczenie z oceną, Z-zaliczenie bez oceny 

Treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia: 



Podobnie jak w poprzednim semestrze, podczas zajęć student wykorzystuje podstawowe 
środki do tworzenia improwizacji.  

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia z zakresu materiałów nutowych oraz dźwiękowych opisanych w części 
„Bibliografia podstawowa” oraz „Bibliografia uzupełniająca”. 

A ponad to: 

1. Nauka na pamięć partii solowych (progresja II-V-I) 

2. Spisywanie ze słuchu partii solowych (progresja II-V-I) 

3. Znajomość skal modalnych, które znajdą się w ramach prowadzonych w II semestrze 
zajęć 

Warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania: 

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w lekcjach oraz przygotowywanie się do zajęć poprzez 
realizowanie kolejnych ćwiczeń. Ważna jest aktywna i kreatywna postawa podczas zajęć, oraz 
wywiązywanie się z prac domowych. Warunkiem niezbędnym zaliczenia przedmiotu jest; 

1. Realizacja nauczonych na pamięć min. dwóch partii solowych (progresja II-V-I) 
2. Spisanie ze słuchu min. dwóch partii solowych (progresja II-V-I) 
3. Znajomość skal, które znajdą się w ramach prowadzonych w II semestrze zajęć 

 


