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ZDOLNOŚCI MUZYCZNE ROZWIJAJĄCE SIĘ MŁODSZYCH UCZNIÓW 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  

W RELACJI DO ICH GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA  
IMPROWIZACJI HARMONICZNEJ I RYTMICZNEJ 
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Heteroteliczne konteksty uczenia się muzyki 
 

W ostatnim dziesięcioleciu wzrosło zainteresowanie uczeniem się muzyki na 
płaszczyźnie profesjonalnej. Mam tu na myśli głównie szeroki nurt upowszechniający 
pobieranie nauki w szkołach muzycznych ogólnokształcących1. Uwarunkowane jest to 
zarówno muzycznymi tradycjami rodzinnymi, jak i powszechnym przekonaniem, że 
wraz ze wzrostem zdolności i umiejętności muzycznych dynamice podlega także 
ogólna inteligencja człowieka. Doszukiwanie się naukowych dowodów na ich rolę 
w jej przyroście i zwiększeniu kompetencji niemuzycznych, wśród których wyróż-
niamy głównie motoryczne, językowe i społeczno-emocjonalne (np. empatię), sta-
nowi jeden z wielu powodów zainteresowania badaczy udziałem muzyki w wielo-
stronnym rozwoju dzieci i młodzieży. Zrozumienie tych powiązań może mieć również 
znaczenie w pojmowaniu różnorodnych deficytów we wspomnianych dziedzinach. 
Nierzadko dyskusyjne staje się bliższe poznanie obrazu przyczynowo-skutkowego 
pewnych badanych zagadnień ze względu na brak wystandaryzowanych narzędzi do 
pomiaru, głównie uzdolnienia muzycznego. Niniejsze doniesienie badawcze nie wy-

——————— 
1 Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia to specyficzny typ szkoły artystycznej w ośmioletnim 

cyklu kształcenia, w której pobieranie nauki daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz ogól-
nego w zakresie szkoły podstawowej. Zob. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, 
Dz.U. 2017, poz. 1125, oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycz-
nego w publicznych szkołach artystycznych, Dz.U. 2016, poz. 2248. 
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pełnia tej luki całkowicie, ale może stać się – za sprawą implementacji niektórych 
unormowanych i znanych na świecie metod diagnostycznych (między innymi do po-
szukiwania związków między uzdolnieniem muzycznym a gotowością do improwiza-
cji muzycznej, rozumianej jako technika komunikowania się w języku muzycznym)2 – 
rodzajem impulsu badawczego i refleksji nad obszarami wielorakich funkcji mu-
zyki w rozwoju dziecka. Jakość i zakres wczesnego oddziaływania środowiska mu-
zycznego mają największe znaczenie dla ogólnego wzrostu zdolności muzycznych 
i te dwa czynniki stanowią też najprawdopodobniej najsilniejsze predyktory kreatyw-
ności muzycznej. Dlatego nauczyciele zobowiązani są do koncentrowania się na roz-
wijaniu uczniowskiej gotowości do improwizacji muzycznej, następnie na samej twór-
czości3 i improwizacji muzycznej4. Podstawowym celem prezentowanych badań jest 
więc ukazanie poziomu uzdolnienia muzycznego (powoli stabilizującego się) uczniów 
kończących trzecią klasę ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w relacji do 
ich gotowości do podjęcia improwizacji harmonicznej i rytmicznej, płci, wieku rozpo-
częcia edukacji (6- i 7-latki) oraz rodzaju instrumentu głównego. 

  
 

Podstawy teoretyczne badań własnych w świetle dynamiki rozwojowej uzdol-
nienia muzycznego 

 

Przedmiotem mojego zainteresowania naukowego są zdolności muzyczne rozwi-
jające się (melodyczne i rytmiczne), czyli te, które podlegają rozwojowi w wyniku 
działania czynników zewnętrznych, głównie bogatego środowiska muzycznego 
(formalnego i nieformalnego), w kontekście dynamizowania gotowości do podej-
mowania improwizacji muzycznej (harmonicznej i rytmicznej). Uzdolnienie mu-
zyczne powiązane jest z profilem genetycznym człowieka, ale jako forma ściśle połą-
czona z czynnościami słyszenia i słuchania5 może być rozwijane tylko dzięki 
ekspozycji dziecka na muzykę, w koniunkcji z motywowaniem i trenowaniem w bo-
gatym muzycznie środowisku6. Zgodnie z założeniami teorii uczenia się muzyki 
——————— 
2 Lily N.C. Law, Marcel Zentner, „Assessing Musical Abilities Objectively: Construction and Valida-

tion of the Profile of Music Perception Skills”, PLoS ONE 7, 12 (2012): 1-15. 
3 Tuż przed śmiercią Edwin E. Gordon (1927-2015) powiedział: „Najlepszą rekomendacją dla nau-

czycieli muzyki w następnym wieku jest improwizacja, improwizacja, improwizacja! Pozbądźcie się 
nut. Korzystajcie z teorii uczenia się muzyki, nauczając dzieci tworzenia muzyki bez pomocy zapi-
su nutowego lub teorii muzyki. Postępujcie zgodnie z zasadą, że najlepiej uczyć się muzyki w spo-
sób, w jaki uczymy się języka” (tłum. własne). Cyt. za: NAfME, dostęp 29.10.2018, na-
fme.org/in-memoriam-edwin-e-gordon-creator-of-gordon-music-learning-theory/. 

4 Edwin E. Gordon, „Audiation, Music Learning Theory, Music Aptitude, and Creativity”, w The 
Proceedings of the Suncoast Music Education Forum on Creativity, red. John Richmond (Tampa: 
University of South Florida, 1989), 75-81. 

5 Na całym świecie słuchanie i wykonywanie muzyki ze słuchu stanowi normę edukacyjną. Pedago-
dzy muzyczni opisują wykonawstwo ze słuchu jako niezbędny czynnik rozwoju muzycznego, aby 
stać się prawdziwie doświadczonym wykonawcą muzyki. Ponadto wykonawstwo ze słuchu jest 
fundamentalną umiejętnością, która przyczynia się do konstytuowania się innych aspektów 
muzykalności, w tym improwizacji, czytania nut i wykonywania z pamięci, a więc rozwoju in-
dywidualnej ekspresji. Cyt. za: Robert H. Woody, „Playing by Ear: Foundation or Frill?”, Music 
Educators Journal 99, 2 (2012): 82-85. 

 6 Zob. badania: Jaana Oikkonen, Irma Järvelä, „Genomics approaches to study musical aptitude. Bioessays: 
News And Reviews In Molecular”, Cellular And Developmental Biology 36, 11 (2014): 1102-1108. 
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Edwina E. Gordona rozwój zdolności muzycznych trwa mniej więcej do około 9. ro-
ku życia i ich poziom nie zmienia się do jego końca – krystalizując się i stabilizując, 
dlatego niniejsze badania odgrywają zasadniczą rolę z perspektywy diagnostyki 
edukacyjnej, a więc mieszczą się zarówno w nurcie badań diagnostycznych, jak i we-
ryfikacyjno-korelacyjnych. Uzdolnienia muzyczne są potencjałem do uczenia się 
muzyki i ściśle wiążą się z osiągnięciami muzycznymi, które Edwin E. Gordon traktu-
je jako miarę efektów uczenia się muzyki7. Uczniowie poddawani profesjonalnej (in-
tensywnej8, elitarnej) formalnej edukacji muzycznej9, reprezentujący środowisko 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej – dającej podstawy wykształcenia muzycznego 
(pierwszego stopnia) oraz wykształcenia ogólnego na poziomie ogólnokształcącej 
szkoły podstawowej – będą różnić się od tych pobierających naukę w szkole po-
wszechnej, której oferta skierowana jest do wszystkich dzieci, niezależnie od poziomu 
uzdolnień wielorakich (plastycznych, językowych, matematycznych, muzycznych, 
społecznych itp.). Jednakże, niezależnie od powyższych założeń, każde dziecko ma 
prawo rozwijać się muzycznie, biorąc pod uwagę różnice indywidualne, a więc re-
latywnie stałe cechy osobowości lub zachowania (w tym wypadku muzycznego), cha-
rakterystyczne dla każdego człowieka w fazie rozwijających się uzdolnień tonalnych 
i rytmicznych – rozumianych jako prymarne. I tak jak większość ludzi dorosłych po-
siada przeciętne uzdolnienia muzyczne10, tak w przypadku uczniów szkoły muzycz-
nej ogólnokształcącej należy spodziewać się przynajmniej ponadprzeciętnych wartości 
średnich w tym zakresie. W konsekwencji uczenie się muzyki powinno przychodzić 
im łatwiej niż pozostałym grupom pochodzącym z populacji generalnej. Zdaniem 
Edwina E. Gordona11 ten proces zachodzi podobnie jak nabywania umiejętności 
językowych12 i zwykle są one bardzo do siebie zbliżone. Rozwijając cztery rodzaje 

——————— 
 7 Edwin E. Gordon, Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, tłum. Ewa Kuchtowa, Anna Zielińska 

(Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji, 1997), 12-25; Edwin E. Gordon, Sekwencje uczenia się 
w muzyce: umiejętności, zawartość i motywy. Teoria uczenia się muzyki, tłum. Anna Zielińska-Croom, 
Ewa Klimas-Kuchtowa (Bydgoszcz: WSP, 1999), 69-79; Edwin E. Gordon, Continuing Studies in Music 
Aptitudes (Chicago: GIA Publications Inc., 2004), 8-11. Por. też: Ewa A. Zwolińska, „Testy zdolności 
muzycznych Edwina E. Gordona stosowane w polskich badaniach”, Annales Universitatis Mariae Cu-
rie-Skłodowska. Sectio L. Artes 2 (2004): 241-242; Paweł A. Trzos, Umiejętności audiacyjne uczniów na 
etapie edukacji wczesnoszkolnej (Bydgoszcz: UKW, 2018), 43-36; Małgorzata Suświłło, Psychopeda-
gogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej (Olsztyn: UWM, 2001), 65 i nn. 

 8 Tego sformułowania, ukazującego profesjonalne kształcenie muzyczne, użył po raz pierwszy Woj-
ciech Jankowski. Cyt. za: Wojciech Jankowski, Eksperymentalna reforma w szkołach muzycz-
nych I stopnia (Warszawa: AMFC, 1979).  

 9 Z kierunkowymi egzaminami wstępnymi nastawionymi na wyłonienie szczególnie uzdolnionych 
muzycznie uczniów. 

10 Maciej Kołodziejski, „Stabilised musical aptitudes of the school and academic youth in transversal 
research”, Społeczeństwo i Rodzina 52, 3 (2017): 7-24. 

11 Edwin E. Gordon, Roots of Music Learning Theory and Audiation (Chicago: GIA Publications, 2011). 
12 Koniecznością staje się w tym miejscu zasygnalizowanie związków uzdolnienia muzycznego roz-

wijającego się z osiągnięciami z języka angielskiego w niepublikowanych dotąd badaniach wła-
snych na grupie 48 uczniów klas trzecich jednej z płockich szkół podstawowych, w których korelacje 
pomiędzy podtestem melodii (w ramach IMMA) a wymową w języku angielskim (błędna wymo-
wa ma największy wpływ na problemy z komunikacją, a komunikacja łączy się ściśle z improwizacją 
muzyczną) wykazały skrajnie umiarkowane wartości w teście Spearmana, gdzie p = 0.30, a uzyskany 
rezultat był istotnie statystycznie różny od 0 (p = 0.038), i między wynikiem ogólnym IMMA a wy-
mową, gdzie p = 0.28 – to rezultat istotnie statystycznie różny od 0 (p = 0.049). Widać także nieznaczną 
tendencję do związków pomiędzy wynikiem ogólnym IMMA a słuchaniem i czytaniem (ρ = 0.23 – 
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słownika muzycznego: słuchanie, wykonywanie (czyli mówienie i śpiewanie), czyta-
nie i pisanie, rozwojowi podlega tzw. audiacja13, która – w świetle powyższego – jest 
tym samym dla muzyki, czym myślenie dla języka podczas komunikowania się14. 
W kontekście intensywnego kształcenia muzycznego warto wspomnieć o potrzebie 
rozwijania właśnie dojrzałości audiacyjnej, co jednak wiąże się z określonymi inhibito-
rami i restrykcjami metodologicznymi. Jak zatem zauważa konsekwentnie Paweł A. Trzos,  

 
problematyka naukowej analizy osiągania dojrzałości muzycznej związana jest z tym, że 
trudność metodologiczna, z jaką trzeba się wciąż zmagać, dotyczy aplikacyjności, weryfi-
kowalności i generatywności poznawczego konstruktu wiedzy o rozwoju myślenia mu-
zycznego, tj. audiacji. Współczesna teoria uczenia się muzyki E.E. Gordona może być 
ważnym zapleczem teoretycznej problematyzacji pola analizy dojrzałości, jaka […] wiąże 

się z rozwojem audiowania muzyki […]15.  
 

Nie budzi wątpliwości także fakt, że język zaspokaja potrzebę komunikowania się, 
a czynność mówienia stanowi jedynie sposób, w jaki ludzie się porozumiewają. Myśl 
natomiast (z czynnością myślenia włącznie) to treść tego, co chcemy przekazać. W tym 
kontekście język (i język muzyki) wynika z chęci komunikacji, a sama jakość (wydaj-
ność) polega na jej sposobie. Audiacja zatem pojawia się wówczas, gdy słyszymy i ro-
zumiemy w muzyce treść muzyczną (komunikat), którą właśnie odbieramy lub nawet 
wykonywaliśmy w przeszłości. Zdaniem Edwina E. Gordona w „audiacji przeszłość ży-
je w nas obecnie”16. Słuchanie muzyki wymaga więc umiejętności rozróżniania dźwię-
ków, czyli wyodrębniania ich z pewnej całości. Czynność tę wiąże się z procesami inte-
lektualnymi regulującymi słyszenie, np. tonalności, metrum, tonacji, rytmu, dynamiki, 
tempa lub barwy17. 

 Zaprezentowane badania jednoznacznie dowodzą, że wielość oddziaływań (tutaj 
mam na myśli zajęcia z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego, rytmiki, 
kształcenia słuchu, zajęcia z akompaniatorem, audycje muzyczne, chór, orkiestrę lub 
zespół instrumentalny18, koncerty, konieczność ćwiczenia domowego i inne) oraz ich 
jakość (zajęcia prowadzone wyłącznie z profesjonalnymi nauczycielami, wykształco-
nymi muzykami posiadającymi przygotowanie pedagogiczne) są okolicznością zna-
cząco dynamizującą poziom uzdolnienia muzycznego, zarówno tonalnego (różni-
cowanie wysokości dźwięku, jej rozpoznawanie i pamięć – czasem też słuch absolutny), 
jak i rytmicznego (różnicowanie rytmu, jego rozpoznawanie i zapamiętywanie oraz 
różnicowanie czasu)19. Idąc śladem empirycznej przydatności założeń teorii uczenia 

——————— 
rezultat nieistotny statystycznie). Taka zależność zwiększa możliwości podniesienia jakości uczenia się 
języka obcego dzieci wysoce utalentowanych muzycznie i – w przyszłości – ich szanse edukacyjne. 

13 Por. Edwin E. Gordon, „All about Audiation and Music Aptitudes”, Music Educators Journal 86, 
2 (1999). 

14 Gordon, Sekwencje uczenia się w muzyce, 22-25. 
15 Paweł A. Trzos, „O dojrzałości muzycznej w kontekście rozwoju audiacji”, Przegląd Pedagogiczny 

1 (2018): 59. 
16 Gordon, „All about Audiation and Music Aptitudes”, 42. 
17 Allison Maerker Garner, „Singing and Moving: Teaching Strategies for Audiation in Children”, 

Music Educators Journal 95, 4 (2009): 46-50. 
18 Zob. więcej: Centrum Edukacji Artystycznej, dostęp 26.11.2018, prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/ 

2016/08/ZAL_ROZ_MKiDN_ram-pl_23062016.pdf. 
19 Edwin E. Gordon, Podstawowa miara słuchu muzycznego i średnia miara słuchu muzycznego. Testy 

uzdolnień muzycznych dla dzieci w wieku 5-9 lat. Podręcznik (Warszawa: AMFC i CEA, 1999), 15-17. 
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się muzyki autorstwa Edwina E. Gordona, należy zatem stwierdzić, że najtrafniejszym 
sposobem diagnozowania uzdolnień muzycznych jest dobrze zaprojektowany 
i sprawdzony test uzdolnień muzycznych – ale w rękach świadomego, rozsądnego, 
refleksyjnego i zarazem krytycznego nauczyciela20. Zastosowany w badaniach test 
Średnia miara słuchu muzycznego (amerykański skrót IMMA) służy głównie: 

– okresowej ocenie i porównywaniu uzdolnień melodycznych i rytmicznych każdego 
dziecka w wymiarze idiograficznym. Tego rodzaju analiza zdaniem E.E. Gordona21 
powinna dotyczyć porównania wyniku danego dziecka w teście melodii z jego wy-
nikami w teście rytmu, ale pozwala także na dopasowanie strategii kształcenia nie-
formalnego (ogólny wpływ środowiska) i formalnego (pod kierunkiem nauczyciela), 

– okresowej identyfikacji dzieci, które mogłyby rozwijać zdecydowanie bardziej 
dynamicznie swoje uzdolnienia muzyczne (kierowanie na zajęcia dodatkowe w ze-
spole kameralnym itp.), 

– okresowym porównaniom uzdolnień muzycznych dziecka z uzdolnieniami in-
nych dzieci22, 

– pomocy nauczycielom w dostosowaniu nauczania do indywidualnych potrzeb ich 
uczniów23, 

– diagnozie uzdolnienia muzycznego w celu obserwowania tendencji lub stałości 
występowania tej cechy w populacji generalnej, 

– autoewaluacji pracy nauczyciela edukacji muzycznej w celu optymalizacji pra-
cy i dbałości o rozwój muzyczny uczniów, 

– poszukiwaniu związków uzdolnienia muzycznego z innymi osiągnięciami (ma-
tematycznymi, językowymi, społecznymi itp.)24.  

Testy25 Harmonic Improvisation Readiness Record i Rhythm Improvisation Readi-
ness Record pomagają w określeniu poziomu gotowości uczniów do podjęcia impro-
wizacji muzycznej (harmonicznej i rytmicznej).  
 
 
Zarys metody badawczej 
 

Opisywane badania przeprowadzono na 32 uczniach kończących trzecią klasę (9-lat-
ków i 10-latków) w ogólnokształcącej szkole muzycznej, pochodzących z miasta powiato-
wego (powyżej 100 tys. mieszkańców). Badania zaprojektowano w strategii ilościowej 
——————— 
20 Por. Edwin E. Gordon, Introduction to Research and the Psychology of Music (Chicago: GIA Pub-

lications Inc., 1998), 117-134. 
21 Gordon, Podstawowa miara słuchu muzycznego, 11. 
22 Ibidem, 11-13. 
23 Joseph Ruszkowski, „Intermediate Measures of Music Audiation”, Music Educators Journal 95, 

4 (2009): 16-17. 
24 Ten wymiar jest szczególnie ważny tym bardziej, że uczniowie szkół muzycznych ogólnokształcą-

cych otrzymywali jak dotąd wysokie wyniki w sprawdzianach klas szóstych. 
25 Testy te zostały wykorzystane w wielu badaniach naukowych nie tylko w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki (ostatnio także w badaniach polskich przez B. Bonnę i piszącego te słowa). Mimo tego, 
co podkreślają Lelouda Stamou, Charles P. Schmidt i Jere T. Humphreys, że wyników badań 
przyjmujących perspektywę monokulturową nie można bezpiecznie transferować na inne, 
wyniki badań z użyciem testów HIRR i RIRR w polskich warunkach kulturowych nie odbiegały 
znacząco od tych przeprowadzonych w USA. Należy jednak zbudować „polską jakość” tych te-
stów i zaproponować zaplecze standaryzacyjne. Zakwestionowanie kontekstu kulturowego, etnicz-
nego i społeczno-ekonomicznego, interpretacji i generalizacji wyników badań jest w tym wypadku   
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z pomiarem zmiennej zależnej (głównie zdolności muzycznych rozwijających się i go-
towości do improwizacji harmonicznej i rytmicznej)26. Dobór próby był celowy. Zastoso-
wano metodę testowania, z użyciem standaryzowanego w warunkach polskich na-
rzędzia w postaci testu Średnia miara słuchu muzycznego (IMMA27) oraz dwóch 
amerykańskich testów służących do określenia gotowości do podjęcia improwizacji har-
monicznej (HIRR – Harmonic Improvisation Readiness Record) i rytmicznej (RIRR – 
Rhythm Improvisation Readiness Record) autorstwa Edwina E. Gordona. Założenia, pla-
nowanie, realizacja oraz interpretacja badań przebiegały w obrębie jego teorii ucze-
nia się muzyki. Wyodrębniono jedno główne pytanie badawcze i osiem szczegółowych:  

 

Główne: Jaki jest poziom zdolności muzycznych (tonalnych i rytmicznych) 
uczniów kończących zintegrowaną edukację wczesnoszkolną w ogólnokształcącej 
szkole muzycznej? 

Szczegółowe: 
1. Które ze zdolności muzycznych, tonalne czy rytmiczne, uzyskują wyższe warto-
ści liczbowe w badanej grupie? 

2. Jakie są interkorelacje pomiędzy wynikami podtestów w ramach testu IMMA 
E.E. Gordona w badanych grupach uczniów 9-letnich i 10-letnich? 

3. Jakie średnie obserwuje się w poszczególnych podtestach (melodycznym i ryt-
micznym) IMMA i wyniki w ogólnym w stosunku do badań prowadzonych do-
tychczas na podobnych grupach? 

4. Czy istnieją różnice w zależności od wieku chronologicznego badanych (9-latki 
i 10-latki)? 

5. Czy i jaką uczniowie posiadają gotowość do podejmowania improwizacji har-
monicznej i rytmicznej? 

6. Jakie są związki uzdolnienia muzycznego z gotowością do podejmowania im-
prowizacji muzycznej (harmonicznej i rytmicznej)? 

7. Czy istnieją różnice w zdolnościach muzycznych i gotowości do improwizacji 
muzycznej w zależności od płci badanych? 

8. Czy istnieją różnice w zdolnościach muzycznych i gotowości do improwizacji 
muzycznej w zależności od wybranego instrumentu głównego (harmoniczne-
go28 vs melodycznego29)? 

Do powyższych problemów postawiono hipotezy. 
 

Główna: Poziom zdolności muzycznych badanych uczniów klas trzecich ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej jest zgodny z założeniami GTML i przebiega według tzw. krzywej 
Gaussa, a więc 16% uczniów osiągnie wyniki wysokie, 16% niskie, a 68% przeciętne.  

HS1: Podtest melodii osiąga wyższe wartości niż podtest rytmu w fazie rozwijają-
cych się zdolności muzycznych. 

——————— 
błędne. Należy jednak akcentować w doniesieniach badawczych takie zmienne, jak „kraj” i „kultura”, 
szczególnie w części dotyczącej analizy i interpretacji wyników badań oraz dyskusji. Zob. więcej: 
LeloudaStamou, Charles P. Schmidt, Jere T. Humphreys, „Standardization of the Gordon Primary 
Measures of Music Audiation in Greece”, Journal of Research in Music Education 58, 1 (2010): 75-89. 

26 We wnioskach końcowych sygnalizuję wyniki badań nad związkami uzdolnienia muzycznego 
rozwijającego się z umiejętnościami z języka angielskiego.  

27 Intermediate Measures of Music Audiation (amerykańska nazwa testu). 
28 Do instrumentów harmonicznych zaliczono fortepian, akordeon i gitarę. 
29 Do instrumentów melodycznych zaliczono pozostałe, np. skrzypce, klarnet, obój, flet poprzeczny, 

fagot, wiolonczelę. 
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HS2: Odnotowuje się wysokie interkorelacje pomiędzy poszczególnymi składnikami 
testu IMMA, tj. wymiarem tonalnym, rytmicznym, a wynikiem ogólnym. 

HS3: Średnie uzyskane w badaniach nie odbiegają znacząco od tych otrzymywanych 
w innych pomiarach z użyciem testu IMMA dla grupy pochodzącej z populacji 
generalnej, w ramach powszechnej edukacji wczesnoszkolnej, natomiast dla 
grupy muzycznej są wyższe i istotne statystycznie na poziomie p ≤ 0.05.  

HS4: Istnieją różnice w wieku badanych w poziomie zdolności muzycznych, po-
nieważ starsze dzieci (10-letnie) podlegały dłuższej inkulturacji muzycznej 
w domu rodzinnym (niż 9-letnie) i jednocześnie były dłużej eksponowane na 
czynniki środowiskowe (głównie rodzina). 

HS5: Wszyscy uczniowie wykazują niezbędną gotowość do podjęcia improwizacji 
harmonicznej i rytmicznej. 

HS6: Istnieją związki istotne statystycznie pomiędzy uzdolnieniem muzycznym a go-
towością do podjęcia improwizacji harmonicznej i rytmicznej. 

HS7: Nie istnieją różnice w zdolnościach muzycznych i gotowości do improwizacji 
muzycznej w zależności od płci badanych.  

HS8: Istnieją różnice w zdolnościach muzycznych i gotowości do improwizacji 
muzycznej w zależności od wybranego instrumentu głównego (harmoniczne-
go vs melodycznego), dlatego że uczniowie, którzy codziennie grają na in-
strumentach harmonicznych (np. fortepian, akordeon czy gitara), mają okazję 
do częstszego słuchowego doświadczania współbrzmień akordowych, które-
go składnikami są motywy tonalne o różnych konfiguracjach (toniczne, sub-
dominantowe i dominantowe), co znacząco rozwija ich słuch muzyczny, a więc 
wpływa też na rozwój uzdolnienia muzycznego.  

Niżej dokonano charakterystyki zmiennych i wskaźników użytych w postępo-
waniu badawczym (rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1. Zmienne (zależna i niezależne) i wskaźniki badawcze 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Opis i analiza wyników badań  
 
Hipoteza główna mówiąca o normalności zmiennej zdolności muzyczne, testowa-

na za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka, nie została odrzucona30 (p = 0.7317 
dla p ≤ 0.05), zatem można przypuszczać, że rozkład badanej cechy przypomina 
normalną dystrybuantę wyników, co uprawomocniło zastosowanie testów parame-
trycznych w obliczeniach wartości zmiennych zależnych31. Ilustruje to poniższy wy-
kres rozkładu zmiennej zależnej zdolności muzyczne (rys. 2). 

 

 
 

Rys. 2. Rozkład zmiennej zależnej przedstawiony na histogramie o dystrybuancie normalnej 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Porównanie wartości przyporządkowanych dla podtestu tonalnego (melodia) i ryt-

micznego badanych grup przy pomocy testu t Studenta wykazało, że podtest tonalny wy-
padł znacznie lepiej niż rytmiczny, gdzie p = 0.0001 dla ≤ 0,05, co oznacza różnicę istotną 
statystycznie (przy 95% ufności) dla różnicy średnich (1.71, 3.54). Należy zaznaczyć, że 
najniższe wyniki uzyskane w teście przekraczały 75% wyników poprawnych, jakie można 
było uzyskać w teście IMMA. Ilustruje to poniższa tabela (tab. 1).  

 

Tabela 1  
 

Statystyki opisowe dla podtestów melodii i rytmu w ramach testu IMMA E.E. Gordona  
w grupie uczniów OSM I stopnia 

 

N = 32 Q132 Me M Q3 Maximum Minimum 
Melodia 37.00 38.50 38.00 39.00 40.00 34.00 

Rytm 33.00 35.00 34.80 36.20 39.00 32.00 
 

Źródło: opracowanie własne 

——————— 
30 Zastosowanie testu Shapiro-Wilka, uznawanego za najlepsze narzędzie do sprawdzania normalno-
ści rozkładu zmiennej losowej, podyktowane było jego atutami w badaniu normalności rozkła-
du, szczególnie ze względu na dużą moc, tzn. dla ustalonego α prawdopodobieństwo odrzucenia 
hipotezy H0, jeśli okaże się ona fałszywa, jest większe niż w przypadku innych tego typu testów. 

31 Wynika to bezpośrednio z metodologii pedagogiki muzycznej Edwina E. Gordona.  
32 Pierwszy kwartyl, zaznaczony jako Q1, jest medianą dolnej połowy zbioru danych. Oznacza to, że oko-

ło 25% liczb w zbiorze danych znajduje się poniżej Q1, a około 75% powyżej Q1. Trzeci kwartyl, za-
znaczony jako Q3, stanowi medianę górnej połowy zbioru danych. Świadczy to o tym, że około 75% 
liczb w zbiorze danych leży poniżej trzeciego kwartyla, a około 25% powyżej trzeciego kwartyla. 
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Uczniowie rozpoczynający naukę jako 6-latki nie różnią się pod koniec jej pobiera-
nia na I etapie edukacyjnym pod względem uzyskanych wyników w podteście melodii 
z tymi, którzy zaczęli chodzić do szkoły jako 7-latki. Wyniki wykazały, że nie ma w tym 
zakresie istotnych statystycznie różnic. Porównanie przy pomocy testu t Studenta (przy 
95% ufności) dla różnicy średnich (-1.786, 1.986), gdzie p = 0.9144, dowiodło braku 
istotności statystycznej. Identycznie było w przypadku podtestu rytmu, w którym po-
równanie przy pomocy testu t Studenta (dla 95% ufności) dla różnicy średnich (-1.846, 
1.195), gdzie p = 0.6649, obaliło tezę o istnieniu takich różnic. Porównanie wyniku 
ogólnego przy pomocy testu t Studenta (przy 95% czułości) dla różnicy średnich (-2.471, 
1.514), gdzie p = 0.6268, wykazało, że różnica w wyniku ogólnym IMMA pomiędzy 
grupami (9-latki i 10-latki) także nie była istotna statystycznie. Poziom uzdolnień dzieci 
kończących trzecią klasę ogólnokształcącej szkoły muzycznej jest wysoki i bardzo 
wysoki – niezależnie od płci, wybranego instrumentu muzycznego (harmoniczne-
go vs melodycznego) czy wieku chronologicznego badanych (9-latki i 10-latki)33 – 
obliczenia statystycznie nie dowiodły istotności w tym zakresie34.  

Analiza błędnych odpowiedzi w teście IMMA wykazała ponadto, że pomimo 
otrzymanych w większości wysokich wyników najwięcej badanych dzieci popełniło 
błędy w następujących zadaniach dotyczących podtestu melodii (nr 28, 31, 39 i 40). 
Skany z treścią muzyczną zadań z popełnionymi błędami prezentuję niżej (rys. 3). 

 

Zadanie 28. 

 
Zadanie 31. 

 
Zadanie 39. 

 
Zadanie 40. 

 
 

Rys. 3. Błędy popełniane przez uczniów w zadaniach tonalnych (melodycznych) w teście IMMA au-

torstwa Edwina E. Gordona 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gordon, Podstawowa miara słuchu muzycznego, 32-33 

——————— 
33 W badaniach B. Kamińskiej i H. Kotarskiej dostrzeżono, że już w klasie drugiej zanikają różnice 

związane z wiekiem, a uczniowie tych klas mogą być traktowani jako grupy jednolite z punktu wi-
dzenia zdolności muzycznych. Cyt. za: Barbara Kamińska, Halina Kotarska, Średnia miara słuchu 
muzycznego. Podręcznik do testu Edwina E. Gordona, (Warszawa: AMFC i CEA, 2000), 20. 

34 Zrezygnowano z ilustrowania tych obliczeń ze względu na brak danych istotnych dla prezentacji 
wyników badań.  
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Popełniane przez badanych błędy percepcji podtestu rytmu dotyczyły w głównej 
mierze treści rytmicznych w zadaniach nr 26 (w metrum 6

8), 27, 29, 30, 34 (w metrum 5
8  

i 7
8) i 35 (w metrum 2

4), a więc tych, gdzie metrum było inne niż dwudzielne lub trój-
dzielne. W takim metrum jak 5

8 i 7
8 (nietypowe nieparzyste)35 makrobity mają nierówną 

długość czasową w przeciwieństwie do zwykłego metrum dwudzielnego lub trójdziel-
nego (i tak np. w metrum 5

8 będą to ćwierćnuta z kropką i ćwierćnuta, a mikrobitami wy-
łącznie ósemki)36. Wybiórczo ilustruje to poniższe zestawienie, stanowiące wyciąg zapisu 
nutowego testu IMMA Edwina E. Gordona w przedmiocie badanych itemów (rys. 4).  

 

Zadanie 26. 

 
Zadanie 27. 

 
Zadanie 29. 

 
Zadanie 30. 

 
Zadanie 34. 

 
Zadanie 35. 

 
 

Rys. 4. Błędy popełniane przez uczniów w zadaniach rytmicznych w teście IMMA autorstwa Edwina 
E. Gordona 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gordon, Podstawowa miara słuchu muzycznego, 34-35 

——————— 
35 Zob. Gordon, Sekwencje uczenia się w muzyce, 259. 
36 Teoria uczenia się muzyki traktuje funkcje rytmu jako skategoryzowane i wynikające z sekwencji ucze-

nia się muzyki, podczas gdy tradycyjne praktyki nauczania muzyki często hołdują układaniu zadań ryt-
micznych zgodnie z logiką zapisu nutowego. I tak np. tradycyjne polecenia muzyczne związane z grą na 
instrumencie nad wyraz często inicjowane są od całych nut i półnut, przy założeniu, że dłuższe nuty są ła-
twiejsze do wykonania i zrozumienia. W teorii Gordona funkcje rytmiczne określa audiacyjna trudność, 
stąd dzieci nauczane tradycyjnie mogą mieć problem z tzw. wyaudiowaniem pewnych zadań ułożonych 
w teście IMMA. Kilkunastoletnie badania w tej mierze dowodzą jednak, że dłuższe wartości rytmiczne 
(np. całe nuty) okazują się trudniejsze do audiowania niż ćwierćnuty czy ósemki, są bowiem rozłożone 
w czasie związanym z pulsem (beatem), a mówiąc językiem GTML – z makrobitem i mikrobitem. 
Długie nuty wydają się więc nieodpowiednie do rozpoczęcia nauki o rytmie. Zob. więcej: GIML, dostęp 
29.10.2018, giml.org/mlt/lsa-rhythmcontent. Ponadto czytanie rytmu za pomocą motywów (wzorów, pa-
ternów) rytmicznych w różnym metrum, począwszy od dwudzielnego i trójdzielnego (zamiast poje-
dynczych wartości rytmicznych oderwanych od sensu wypowiedzi muzycznej), jest o wiele bardziej 
sensowne, ponieważ dzieje się to w szerszym kontekście rytmicznym, chociaż zdroworozsądkowa lo-
gika sugeruje, że czytanie rytmu powinno zaczynać się od całych nut w myśl zasady, że wszystko wskazu-
je na to, iż długie wartości rytmiczne (cała nuta, półnuta) powinny być łatwiejsze do wykonania niż te 
krótsze (ósemka, szesnastka). Występuje tu analogia do ćwiczenia gam, których napotykane sekwencje 
w utworach muzycznych powodują łatwiejsze i szybsze wykonania techniczne. Dzieje się tak, ponieważ 
uczniowie gotowi są odczytywać te same wzory (sekwencje, pasaże, pochody) w zapisie z większą łatwo-
ścią, zdecydowanie bardziej rytmicznie i nawet w szybszym tempie. Zob. więcej: Bruce Dalby, „Teaching 
Audiation in Instrumental Classes”, Music Educators Journal 85, 6 (1999): 22-46.  
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Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy podtestem melodii i rytmu wyniósł 

r = 0.09 i nie jest to rezultat istotny statystycznie (p = 0.628, dla p ≤ 0.05). Inaczej wy-

szło pomiędzy podtestem melodii a wynikiem ogólnym w teście IMMA, gdzie 

współczynnik korelacji liniowej r = 0.64, i to rezultat istotnie statystycznie różny od 

0 (p = 0.000). Ilustruje to poniższy wykres (rys. 5).  

 

 
 

Rys. 5. Korelacja Pearsona pomiędzy podtestem melodii a wynikiem ogólnym testu IMMA 

E.E. Gordona 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wyniki obliczeń korelacji Pearsona pomiędzy podtestem rytmu a wynikiem ogól-

nym IMMA wykazały istotność statystyczną różną od 0 (p = 0.000) dla współczynni-
ka korelacji r = 0.82. Ilustruje to poniższy wykres (rys. 6). 

 

 
 

Rys. 6. Korelacja Pearsona pomiędzy podtestem rytmu a wynikiem ogólnym testu IMMA 

E.E. Gordona 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki szczegółowych obliczeń interkorelacji w ramach testu IMMA i korelacji 

pomiędzy testem IMMA a gotowością do improwizacji harmonicznej i rytmicznej po-

kazuje niżej zamieszczona tabela (tab. 2). 
 

Tabela 2  
 

Interkorelacje w ramach testu IMMA oraz korelacje między IMMA  

a testami HIRR i RIRR 
 

N = 32 Melodia Rytm IMMA HIRR RIRR 

Melodia -   0.09   0.64** -0.10 0.27 

Rytm  0.09 -      0.82*** -0.10 0.37* 

IMMA      0.64**         0.82*** -   0.01     0.44*** 

HIRR -0.10 -0.10 0.01   - -0.08 

RIRR  0.27  0.09       0.44***   -0.08 - 
 

Źródło: opracowanie własne (gwiazdkami oznaczono istotność statystyczną) 
 

Odnotowano istotny związek pomiędzy podtestem rytmu a gotowością do im-
prowizacji rytmicznej badanych uczniów, o wartości r = 0.37 (dla p ≤ 0.04), co ozna-

cza umiarkowaną zależność, ale istotną statystycznie. Jednocześnie z analizy wyników 

uzyskanych w testach RIRR i HIRR wynika, że wszyscy badani uczniowie byli gotowi 
do improwizacji harmonicznej (u nich zauważono również wyższe wyniki w podte-

ście melodii IMMA), a jedynie troje uczniów (z 32 badanych) nie było gotowych do 

improwizacji rytmicznej (otrzymali też niższe wyniki w podteście rytmu IMMA). 

 

 
Odniesienie do hipotez badawczych i wnioski końcowe  

 

Hipoteza główna została odrzucona częściowo, ponieważ poziom zdolności mu-

zycznych badanych uczniów klas trzecich nie był zgodny z tezą Edwina E. Gordona 

zakładającą, że 16% uczniów osiągnie wyniki wysokie, 16% niskie, a 68% przeciętne, 

ale miał znamiona rozkładu normalnego w ramach uzyskanych wysokich wyników 

(powyżej 30 punktów surowych). Podtest melodii osiągnął wyższe wartości niż pod-

test rytmu w fazie rozwijających się zdolności muzycznych, co pozwoliło na całkowite 

potwierdzenie pierwszej hipotezy szczegółowej. Odnotowano wysokie interkorelacje 

pomiędzy poszczególnymi składnikami testu IMMA – wymiarem tonalnym i ryt-

micznym – a wynikiem ogólnym, jednak nie zauważono takich związków pomiędzy 

podtestem rytmu i podtestem melodii, zatem hipoteza szczegółowa druga została 
udowodniona częściowo. Średnie wartości uzyskane w badaniach znacząco odbiegały 

od tych otrzymywanych w innych pomiarach z użyciem testu IMMA dla grup z popu-

lacji generalnej, w ramach powszechnej edukacji wczesnoszkolnej, i stwierdzono zna-

cząco wyższe wartości, istotne statystycznie, na poziomie p ≤ 0.05, więc hipoteza 

szczegółowa trzecia potwierdziła się całkowicie. Jednocześnie nie uwidoczniły się 
różnice w poziomie zdolności muzycznych między dziećmi 9-letnimi i 10-letnimi 
uczęszczającymi w tym samym czasie do ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-

nia, zatem hipoteza czwarta została odrzucona. Wszyscy uczniowie byli gotowi do 
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improwizacji harmonicznej i w większości do improwizacji rytmicznej, więc hipo-

teza piąta została dowiedziona. Zaobserwowano także związki pomiędzy uzdolnie-

niem rytmicznym a gotowością do improwizacji rytmicznej, zatem hipoteza szósta 

częściowo okazała się prawdziwa. Potwierdzono też hipotezę siódmą, ponieważ nie 
wykazano różnic w zdolnościach muzycznych i gotowości do improwizacji mu-
zycznej (harmonicznej i rytmicznej) ze względu na płeć badanych37. Wybrany instru-
ment muzyczny (harmoniczny vs melodyczny) nie stanowił w niniejszych odczytach 
czynnika różnicującego uzdolnienia muzyczne i gotowość improwizacyjną, zatem 

hipoteza ostatnia została całkowicie odrzucona. Można zatem wyciągnąć następujące 

wnioski końcowe:  

1. Poziom uzdolnienia muzycznego jest wysoki, zależny od formalnego (co naj-

mniej 3 lata nauki w szkole muzycznej) i nieformalnego (oddziaływania rodzinne) 

kształcenia. Uzyskane wysokie wyniki w teście uzdolnień muzycznych IMMA 

oraz gotowość do improwizacji harmonicznej i w większości rytmicznej świadczą 
o dobrze ukierunkowanym i zintensyfikowanym kształceniu muzycznym oraz, 

co ważne, właściwym zakwalifikowaniu do podjęcia edukacji intensywnej 
(profesjonalnej, elitarnej) w ramach rekrutacji i egzaminów wstępnych. 

2. Zdolności tonalne są zawsze na wyższym poziomie niż rytmiczne38 w badaniu 

z użyciem narzędzia IMMA E.E. Gordona39. Niezależnie od tego faktu zaleca 

się uczniom ze szkoły muzycznej ogólnokształcącej śpiewanie, żeby poprawić 
ich intonację i frazowanie, niezwykle potrzebne w nauce gry na wielu instru-

mentach muzycznych (głównie instrumentach dętych i skrzypcach). Ponieważ 
śpiew jest podstawą muzykalności, instrumentaliści muszą nauczyć się śpiewać 
niejako „za pomocą swoich instrumentów”, aby grać muzykalnie i odkrywać swo-

ją indywidualną wrażliwość muzyczną. Gra na instrumentach stanowi tylko 

przedłużenie „wewnętrznej audiacji”. Ponadto śpiew to idealny sposób doskona-

——————— 
37 Por. Beata Bonna, „Kompetencje muzyczne w młodszym wieku szkolnym a płeć badanych uczniów”, 

Studia Edukacyjne 36 (2015): 271-287. 
38 Rytm jest prawdopodobnie najważniejszym składnikiem muzyki (podkreśla to także Edwin 

E. Gordon w rozwijaniu gotowości uczniów do podejmowania improwizacji rytmicznej). We wszyst-

kich kulturach, przeszłości i teraźniejszości, rytm jest najważniejszy dla doświadczenia mu-
zycznego i zrozumienia przebiegów czasowych muzyki. Gwarantem zrozumienia przebiegów 

rytmicznych jest użycie właściwego systemu rytmiczno-sylabowego (z solfeżem rytmicznym w tle). 

Wielu nauczycieli muzyki próbuje nauczać swoich uczniów rytmu przez matematyczną analizę 
związków rytmicznych zachodzących w zapisach nutowych. Rozpoczynają nauczanie muzyki od 

stosowania abstrakcyjnych pojęć, np. liczba ósemek w ćwierćnucie itp. Podejście takie może być 
jednak nieskuteczne, ponieważ audiacja rytmu i myślenie matematyczne są bardzo różnymi 
procesami poznawczymi, a sama audiacja wymaga między innymi zrozumienia relacji rytmu 
do ruchu (koordynacja ruchowa jest tutaj niezbędna, stąd w teorii uczenia się muzyki Edwina 

E. Gordona znajdujemy nawiązania do koncepcji R. Labana). Intelektualne zrozumienie arytmety-

ki czasu trwania muzyki nie gwarantuje prawidłowego wykonywania rytmu. Zatem reasumując, 

stosowanie sylab rytmicznych jest korzystne z co najmniej dwóch powodów: zapewnia aktywny 
sposób odczuwania rytmu, szczególnie gdy jest używany z odpowiednim rytmicznym poru-
szaniem się, sylaby rytmiczne ułatwiają zrozumienie relacji motywów do metrum w audiacji, 
pomagają uczniom rozwijać słownik motywów rytmicznych w relacji do podobieństw i róż-
nic między wykonywanymi motywami. Zob. więcej: Bruce Dalby, „Toward an Effective Pedagogy 

for Teaching Rhythm: Gordon and Beyond”, Music Educators Journal 92, 1 (2005): 54-60. 
39 Dotyczy to również grup pochodzących z powszechnej edukacji. 
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lenia intonacji melodycznej i harmonicznej prowadzący do wykorzystania cha-

rakterystyki intonacyjnej instrumentów muzycznych czy niwelowania ograni-

czeń technicznych40. 
3. Pomimo odmiennego wieku chronologicznego (9-latki vs 10-latki) uczniowie 

szkoły muzycznej nie różnią się między sobą poziomem badanych kon-
struktów, jakimi są zdolności muzyczne (melodyczne, rytmiczne i w wyniku 
ogólnym). 

4. Zdolności muzyczne melodyczne i rytmiczne oraz gotowość do podjęcia im-
prowizacji muzycznej (harmonicznej i rytmicznej) nie są różnicowane przez 
czynniki związane z płcią badanych oraz wybranym wraz z rozpoczęciem 
kształcenia w szkole muzycznej ogólnokształcącej instrumentem muzycznym 
(harmonicznym vs melodycznym). 

5. Odnotowuje się wysokie interkorelacje między poszczególnymi podtestami 
melodycznym i rytmicznym a wynikiem ogólnym41, jednakże nie dotyczy to 
zależności pomiędzy melodią a rytmem u dzieci reprezentujących zintensyfi-
kowane kształcenie muzyczne, opisywane w niniejszych eksploracjach, co po-
winno być przedmiotem zintensyfikowanych dociekań badawczych na więk-
szych grupach. 

6. Porównując prezentowane wyniki z innymi prowadzonymi badaniami, największe 
wartości średnich zdolności muzycznych obserwuje się w grupie muzycznej 
poddawanej profesjonalnemu kształceniu muzycznemu (test melodii M = 37.72, 
test rytmu M = 35.09, wynik ogólny IMMA M = 72.81), następnie w grupie dzie-
ci ze szkoły powszechnej, poddawanych 3-letniemu oddziaływaniu muzycz-
no-ruchowo-tanecznemu (test melodii M = 34.35, test rytmu M = 34.08, wynik 
ogólny IMMA M = 68.42)42, a najmniejsze reprezentują dzieci ze szkoły po-
wszechnej, które realizują zajęcia muzyczne zgodnie z obowiązującą podstawą 
programową (test melodii M = 32.35, test rytmu M = 29.95, wynik ogólny IMMA 
M = 62.30). Widać zatem, że jakakolwiek ingerencja zewnętrzna i optymalizacja 
edukacji przynoszą znamienne pozytywne rezultaty w postaci przyrostu uzdolnie-
nia muzycznego, jednakże profesjonalne kształcenie muzyczne powoduje 
zmiany o charakterze jakościowym, dynamizując rozwój muzyczny dzieci. 

7. Poddawanie pomiarom dzieci ze środowisk szkolnych o wysokiej jakości od-
działywań muzycznych (szkoła elitarna, nauczanie intensywne) pokazuje dy-
sonanse w edukacji muzycznej uczniów, szczególnie w odniesieniu do grup 
ze szkół ogólnokształcących. Jednocześnie fakt ten nie wyklucza szans rozwo-
jowych dzieci ze szkoły powszechnej, szczególnie gdy stymulacja ich poten-
cjału audiacyjnego jest możliwa, np. kiedy stosuje się innowacyjne rozwiąza-
nia edukacyjne w postaci aplikacji założeń teorii uczenia się muzyki Edwina 
E. Gordona43. 

——————— 
40 Bruce Dalby, „Teaching Audiation, 22-40. 
41 Por. Maciej Kołodziejski, Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej 

(Płock: PWSZ, 2009), 164-165. 
42 Por. Maciej Kołodziejski, „Extracurricular Music and Dance Classes as a Determining Factor in the 

Development of Music Aptitudes in Younger Students as Shown in a Longitudinal Study”, Muzikas 
Zinatne Šodien: Pastavigais un Mainigais: zinatnisko rakstu krajums 4 (2012), 378-379. 

43 Por. Trzos, Umiejętności, 175-213; Kołodziejski, Koncepcja, 121-184; Beata Bonna, Zdolności i kompe-
tencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym (Bydgoszcz: UKW, 2016), 301-316. 
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8. Uczniowie byli gotowi do podjęcia improwizacji muzycznej (harmonicznej i ryt-

micznej), a zatem należałoby ukierunkować ich na rozwijanie języka muzycznego 
(audiacji), stwarzając możliwość muzycznego komunikowania się przez podej-

mowanie prób improwizacyjnych z użyciem motywów tonalnych i rytmicznych. 

9. Błędne rozwiązania w teście IMMA sugerują, że większość badanych uczniów 
nie rozpoznaje metrum nietypowego parzystego i nieparzystego (głównie 5

8  

i 78). W związku z tym należy poddać rozwadze aktywne uprawianie muzyki z pro-

pozycjami metodycznymi zawierającymi bardziej skomplikowane metrum, na 

zasadzie różnicowania (obecnego w sekwencyjnym rozwijaniu audiacji mu-

zycznej dzieci)44. Ponadto, jak sygnalizują badacze, świadome uczenie się wiąże 

się z sytuacjami, w których zachodzi akwizycja nowych informacji oraz naby-

wanie kolejnych umiejętności i zachowań na zasadzie różnicowania bodźców 
słuchowych w kontekście aktywności ludzkiego mózgu45.  
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Summary 
 

YOUNGER PUPILS OF A GENERAL MUSIC SCHOOL (PRIMARY LEVEL) 
DEVELOPING MUSICAL APTITUDES IN THE RELATION TO PUPILS' 
READINESS FOR HARMONIC AND RHYTHMICAL IMPROVISATION 
 
The purpose of this research is also the presentation of the level of musical aptitude 

(gradually stabilising) of the pupils completing the third year of general music school (pri-

mary level) in the context of their readiness for harmonic and rhythmic improvisation, 

(their) gender, age at which they started their education at school (6- or 7-years old) as well 

as their main instrument type. 

  

Key words: general music school, musical development, musical aptitude, identification, 
readiness to rhythmic and harmonic improvisation  
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