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Cele przedmiotu 

Celem przedmiotu AKUSTYKA jest zapewnienie studentom wiedzy o: fizycznych i wrażeniowych 
właściwościach dźwięku, teorii sygnałów fonicznych, właściwościach słuchu, źródłach dźwięku, 
zasadach działania i właściwościach instrumentów muzycznych, a także głosu ludzkiego oraz 
zasadach systemów i skal muzycznych. Wiedza ta stanowi podstawę rozumienia procesów 
związanych z reżyserią dźwięku. Przedmiot podzielony jest na pięć działów. 
Semestr I  
Podstawy słyszenia – poznanie podstaw psychoakustyki (w tym zasady działania organu słuchu i 
mowy), umożliwiające dalsze studiowanie innych dziedzin akustyki. 
Semestr II  
Akustyka fizyczna – poznanie fizycznych podstaw akustyki niezbędnych do studiowania dalszych 
działów przedmiotu. 
Semestr III -  
Teoria sygnałów – poznanie teorii sygnałów oraz technologii analizy i przetwarzania sygnałów. 
Semestr IV  
Akustyka pomieszczeń - poznanie zjawisk i prawidłowości występujących w polu akustycznym 
we wnętrzach; 
Semestr V 
Akustyka muzyczna – poznanie zasad działania instrumentów muzycznych i narządu mowy (w 
tym: cechy i charakterystyki akustyczne) oraz systemów i skal muzycznych. 

Wymagania wstępne Wiedza z matematyki i fizyki na poziomie liceum ogólnokształcącego. 

Kategorie EK Nr EK EFEKTY KSZTAŁCENIA MODUŁU (EK) Symbol EK 
kierunkowy 

Wiedza 

1 Posiada wiedzę o zasadach działania organu słuchu i mowy oraz 
psychoakustycznych podstawach powstawania wrażeń dźwiękowych. 

K_W08 

2 
Posiada wiedzę o fizycznych podstawach akustyki, mechanicznych układach 
drgających, rodzajach drgań, rozchodzeniu się fal dźwiękowych, rodzajach źródeł 
dźwięku. Zna matematyczny opis charakteryzujący podstawowe ich właściwości. 

K_W08 

3 

Zna podstawy matematyczne opisu i analizy sygnałów w dziedzinach czasu i 
częstotliwości, podstawowe, analogowe i cyfrowe rodzaje modulacji używane w 
systemach technicznych przetwarzania sygnałów fonicznych oraz podstawowe 
metody kodowania sygnałów cyfrowych. 

K_W08 

4 
Posiada wiedzę o: zjawiskach akustycznych zachodzących we wnętrzach, 
parametrach akustycznych wnętrz, metodach oceny akustyki pomieszczeń oraz 
zasadach działania ustrojów rozpraszających i dźwiękochłonnych. 

K_W08 

5 Posiada wiedzę o fizycznych podstawach działania instrumentów muzycznych i 
narządu głosu oraz ich właściwościach dźwiękowych i kierunkowych. Zna zasady 

K_W08 



tworzenia systemów i skal muzycznych. 

Umiejętności  

6 
Potrafi wyjaśnić mechanizm działania głównych elementów ucha, 
psychofizjologiczne podstawy powstawania wrażeń wysokości, głośności, barwy 
oraz lokalizacji źródeł dźwięku. Potrafi operować skalą decybeli i fonów. 

K_U07 

7 
Potrafi zastosować wiedzę o rozchodzeniu się fal akustycznych w pracy zawodowej 
reżysera dźwięku, w szczególności przy przeprowadzaniu nagrań z zastosowaniem 
mikrofonów w pomieszczeniach oraz w przestrzeni otwartej. 

K_U07 

8 

Potrafi określić pod względem jakościowym wpływ prostych operacji na sygnałach  
w dziedzinach czasu i częstotliwości na ich kształt oraz charakterystyki widmowe 
oraz zidentyfikować modulacje na podstawie cech przebiegów czasowych i 
charakterystyk widmowych. 

K_U07 

9 
Potrafi ocenić obiektywnie i subiektywnie jakość akustyki wnętrza oraz wpływ 
akustyki wnętrza na nagranie. Potrafi określić wymagania akustyczne dla wnętrz o 
różnym przeznaczeniu. 

K_U07 

10 
Potrafi wytłumaczyć wpływ budowy instrumentów na jakość ich dźwięku. Potrafi 
zastosować wiedzę o właściwościach kierunkowych instrumentów w nagraniach 
mikrofonowych. Potrafi wyjaśnić zasady różnych metod syntezy dźwięku. 

K_U07 

Kompetencje 
społeczne (K) 11 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę przy współpracy z osobami ze środowiska 

inżynierów i reżyserów dźwięku. 
P6S_UU 

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU Liczba 
godzin 

Semestr I 
Podstawy słyszenia [Prof. UMFC dr hab. Andrzej Miśkiewicz]  

1. Proces słyszenia: Anatomia  funkcjonalna obwodowego układu słuchowego 
2. Proces słyszenia: Anatomia funkcjonalna ośrodkowego układu słuchowego 
3. Obszar słyszenia. Prawa psychofizyki w odniesieniu do percepcji dźwięku. 
4. Obwodowy układ słuchowy jako analizator widma dźwięku 
5. Zjawisko maskowania 
6. Proces słuchania – procesy poznawcze w percepcji dźwięku 
7. Głośność – zależność od cech fizycznych dźwięku, skale głośności 
8. Wysokość dźwięku  
9. Zjawiska czasowe w percepcji dźwięku 
10. Barwa dźwięku – pojęcie barwy i jej podstawowe zależności od cech fizycznych dźwięku.  
11. Słyszenie przestrzenne 
12. Diagnostyka audiologiczna słuchu, percepcja dźwięku przy uszkodzonym słuchu 
13. Zagrożenia słuchu ekspozycją na dźwięki muzyczne  

30 

Semestr II 
Akustyka fizyczna [prof. dr hab. Jan Żera] 

14. Systematyka dyscypliny Akustyka.  
15. Drgania, składania drgań, reprezentacje rzeczywiste i zespolone ruchu drgającego.  
16. Rodzaje ruchu drgającego  
17. Odpowiedzi układu drgającego na pobudzenie impulsowe i jednostkowe.  
18. Ruch falowy i fala akustyczna. Wielkości charakterystyczne. 
19. Poziom ciśnienia akustycznego, poziom natężenia dźwięku, poziom dźwięku,  skala decybeli.  
20. Źródła akustyczne.  
21. Przeszkoda w polu fali akustycznej.  
22. Rezonator Helmholtza.  
23. Analogie elektro-mechano-akustyczne 

30 

Semestr III 
Teoria sygnałów [mgr inż. Piotr Rogowski]  

24. Systemy informacyjne i sygnały.  
25. Metody analizy sygnałów (w dziedzinie czasu, widmowa, statystyczna).  
26. Elementy teorii modulacji (modulacje analogowe, modulacje impulsowe, modulacje cyfrowe).  
27. Sygnały cyfrowe i ich przetwarzanie 

30 

Semestr IV 30 



Akustyka pomieszczeń [dr inż. Tadeusz Fidecki]  

28. Podstawowe właściwości źródeł dźwięku, charakterystyka zewnętrzna źródła dźwięku.  
29. Rozchodzenie się kulistej fali akustycznej w wolnej przestrzeni.  
30. Właściwości materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych.  
31. Odbicie geometryczne promienia akustycznego, zjawisko ugięcia fali, zjawisko pogłosu i echa.  
32. Metody analizy pola akustycznego, pojęcie czasu pogłosu, stałej akustycznej i odległości 

granicznej.  
33. Wpływ właściwości akustycznych wnętrza na mikrofonowy obraz dźwiękowy.  
34. Metody projektowania akustycznego wnętrz; przykłady sal koncertowych o dobrych i złych 

właściwościach akustycznych 

Semestr V 
Akustyka muzyczna [prof. dr hab. Jan Żera]  

35. Fizyka i klasyfikacja instrumentów muzycznych 
36. Barwa i dynamika instrumentów muzycznych 
37. Promieniowanie kierunkowe instrumentów  
38. Głos ludzki 
39. Systemy i skale muzyczne 

30 

Metody kształcenia 
1. wykład problemowy 
2. wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień 
3. analiza przypadków 

Metody weryfikacji 
EK 

Ponumerowane metody weryfikacji Nr EK 
1. kolokwium pisemne  z materiału poszczególnych semestrów 1–10 
2. Egzamin ustny z całości materiału 1–10 

KORELACJA EK Z TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI, METODAMI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI EK 
Nr EK Treści kształcenia Metody kształcenia Metody weryfikacji 
1, 6 1–13 2 1, 2 
2, 7 14–23 1 1, 2 
3, 8 24–27 1 1, 2 
4, 9 28–34 1,3 1, 2 

5, 10 35–39 1,2 1, 2 

Warunki zaliczenia uczęszczanie na zajęcia, zaliczenie wszystkich kolokwiów w semestrach I-V oraz zdanie egzaminu 
końcowego z całości materiału 

Rok I II III 
Semestr I II III IV V VI 

ECTS 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5  
Liczba godzin w tyg. 30 30 30 30 30  

Rodzaj zaliczenia kolokwium kolokwium kolokwium kolokwium kolokwium 
oraz egzamin 

 

Literatura podstawowa 
Podstawy słyszenia 

• B. C. J. Moore – Wprowadzenie do psychologii słyszenia, Warszawa-Poznań: PWN (1999). 
• E. Ozimek – Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne. Warszawa-Poznań: PWN (2002). 

Akustyka fizyczna 
• E. Ozimek – Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne. Warszawa-Poznań: PWN (2002). 

 
Literatura uzupełniająca 

Podstawy słyszenia 
• A. Miśkiewicz – Wysokość, głośność, barwa – badanie wymiarów wrażeniowych dźwięków muzycznych. 

Warszawa: AMFC (2002).  
• A. Rakowski A. (red.) – Studia nad wysokością i barwą dźwięku w muzyce. Warszawa: AMFC (1999).  
• A. Rakowski (red.) – Kształtowanie i percepcja sekwencji dźwięków muzycznych. Warszawa: AMFC (2002). 
• F. Winckel – Osobliwości słyszenia muzycznego, Warszawa: PWN (1965).  



Akustyka fizyczna 
• R. Makarewicz– Wstęp do akustyki teoretycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (2005). 
• R. Makarewicz – Dźwięk w środowisku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (1994). 
• Z. Żyszkowski – Podstawy elektroakustyki. Warszawa: WNT (1984). 
• D. C. Emanuel, T. Łętowski – Hearing science. Wolters Kluwer (2009). 

Teoria sygnałów 
• A. Wojnar – Teoria sygnałów, WNT, Warszawa 1988. 
• J. Izydorczyk, G. Płonka, G.Tyma, – Teoria sygnałów – Wstęp. Gliwice:  HELION (2006). 
• S. Hahn  – Teoria modulacji i detekcji. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.(1990). 
• S. Haykin  – Systemy telekomunikacyjne, tom 1, WKiŁ, Warszawa 2004. 
• J. Szabatin – Przetwarzanie sygnałów, Warszawa: SE PW (publikacja elektroniczna) Warszawa (2003). 
• T. P. Zieliński – Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, Warszawa: WKiŁ (2009). 

Akustyka pomieszczeń 
• J. Sadowski – Akustyka architektoniczna,Warszawa: PWN (1976). 
• A. Kulowski – Akustyka sal, Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej (2011). 
• F. Everest – The master handbook of acoustics. Mc Graw Hill, (1998). 
• M. Long – Architectural acoustics, Elsevier, 2006. 

Akustyka muzyczna 
• M. Drobner – Akustyka muzyczna, Kraków: PWM (1973). 
• J. Meyer J. – Acoustics and the performance of music. Springer (2009). 
• T. Rossing, F. R. Moore, P. A. Wheeler – The science of sound. Addison-Wesley (2002). 
• C. Sachs – Historia instrumentów muzycznych. Warszawa 1975. 
• D.E. Hall. Musical acoustics, Brooks-Cole (2002). 

 

KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA 

Zajęcia dydaktyczne 150 Przygotowanie się do prezentacji / koncertu  
Przygotowanie się do zajęć 55 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 

Praca własna z literaturą 30 Inne  
Konsultacje    

Łączny nakład pracy w godzinach 255 Łączna liczba punktów ECTS 8,5 

Możliwości kariery zawodowej 

Cykl wykładów z Akustyki stanowi kompendium wiedzy koniecznej do zrozumienia złożonych zależności pomiędzy 
działaniem źródeł dźwięku, sposobem słyszenia i wpływem procesów technologicznych na kształt nagrań dźwiękowych. 
Wiedza ta jest niezbędna do studiowania przedmiotów głównych – Reżyserii muzycznej i Reżyserii dźwięku w filmie, 
a także do podjęcia studiów II stopnia.  

Ostatnia modyfikacja sylabusa 
Data Imię i nazwisko Czego dotyczy modyfikacja 
26.03.18 Andrzej Miśkiewicz aktualizacja, przystosowanie do wymagań PRK 
 


