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Trema to…..

…niepewność ocen własnego wykonania lub 
oczekiwanie ocen negatywnych…

lęk 

złość 

smutek

wstyd



Przekonania dotyczące tremy

• Dobrze byłoby w sytuacji występu czuć się…

• Jeśli ktoś ma tremę to oznacza, że…..

• Jeśli masz tremę, to najlepiej…



Dobrze byłoby w sytuacji występu czuć 
się….

• Chciałbym na scenie czuć się jak w domu

• Chciałbym nigdy nie mieć tremy



Jeśli ktoś ma tremę to…..

• Mieć tremę to wstydliwa rzecz (przydatność 
do zawodu)

• Dotyczy tylko młodych i niedoświadczonych 
(wiek, staż)

• Wrażliwe osoby są skazane na tremę 
(osobowość)

• Trema zwiastuje katastrofę (sygnał)



Jeśli masz tremę, to najlepiej…

• Zwalczać

• Nie zwracać uwagi – samo przejdzie

• Często występować

• Pogodzić się i wykorzystać jak 
usprawiedliwienie



Sytuacja ekspozycji społecznej: dlaczego często 
nie jestem w stanie zagrać na 100% 

• to sytuacja, w której jednostka jest obiektem uwagi i 
potencjalnej oceny ze strony wielu różnych osób (Matczak, 
2001; Tyszkowa, 1977).

W domu Na lekcji Na scenie

Obserwatorzy brak - kilka 1-kilka wielu

Otoczenie znane, rutyna znane nowe

Stan emocjonalny spokój spokój- aktywacja: od lęku 
do ekscytacji

Punkt skupienia 
uwagi

materiał 
(przeszłość)

Wskazówki 
nauczyciela 
(tu i teraz)

materiał, 
otoczenie, inni 
ludzie
(teraz+przyszłość)

Gdy się pomylę stop – od nowa wg wskazówek muszę iść dalej



PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Nagrywamy występ na komórkę co najmniej 3 razy 

Cele poszczególnych nagrań: 

1) zagrać od początku do końca program, zadbać o odpoczynek 
pomiędzy utworami; 

2) zagrać, dobierając tempo dla poszczególnych utworów (na podstawie 
najtrudniejszych miejsc w tym utworze);

3) zagrać, dbając o powyższe + o wyraz artystyczny – barwa dźwięku, 
emocje, dynamika.

Zachowanie podczas nagrania: 

• spokojne słuchanie, 

• uczenie się powstrzymywania odruchowych reakcji,

• czerpania przyjemności z muzyki



występ

MYŚLI

UCZUCIA ZACHOWANIA



Skupienie uwagi: Ja-Inni 
→ na Zadania w utworze

JA

Nauczyciel 

„zawiodę go”

Osoby ważne

„co powie 
mama?”

Obecność 
publiczności

„wszyscy na 
mnie patrzą”Przygotowanie 

się

„na pewno się 
pomylę” 

„nigdy nie 
zagram 

idealnie”

Samoocena

„wszyscy są ode 
mnie lepsi”

Wzrost poziomu 
pobudzenia

„nie panuję nad 
ciałem!”

„mam mętlik w 
głowie”



Emocje: Trema jest stanem wyłącznie 
negatywnym -> należy się jej pozbyć

Przed występem czuję…

CZYM ZATEM JEST TREMA?



Emocje przedkoncertowe – PSM I (9-12)



Trema 
to 

emocja 
mieszana 
(złożona)



Radzenie sobie: Należy dążyć do tego, by 
absolutnie nie mieć tremy

Muzyk 

„odkrywa przed słuchaczami świat emocji”, 

„potrafi grać uczuciami odbiorcy i nakłonić go do 
refleksji”, 

„potrafi nadać emocjom materialną formę, którą 
podziwiać może każdy”

→ Zasada zachowania energii (emocjonalnej☺)



Wiek: Trema dotyczy tylko młodych, 
niedoświadczonych muzyków, Na moim 
poziomie trema to już wstydliwa rzecz, 

Wybitni artyści nie mają tremy

➢ Trema to cena, jaką my artyści płacimy za cudowne przeżycia 
związane z wykonywaniem muzyki (Artur Rubinstein) 

➢ Trema powinna być wkalkulowana w występ, dodaje 
występowi blasku (Kaja Danczowska, Andrzej Białko)

Trema mobilizująca!



Przygotowanie: Pojawia się tylko u słabych, 
źle przygotowanych uczniów

• Poprzednie doświadczenia

• Kondycja fizyczna

• Nastawienie psychiczne (psychologiczne przygotowanie 
się do występu)

• Oczekiwania i wsparcie osób ważnych

• Samoocena – porównywanie się z innymi (zdolności, 
umiejętności)

• Standardy – neurotyczny perfekcjonizm

100% przygotowania=

80% przygotowanie w domu+20% skupienie się na scenie



Osobowość: Niektórzy są skazani na tremę, 
bo są bardziej wrażliwi

• Temperament: reaktywność emocjonalna, 
wrażliwość sensoryczna



Skupienie uwagi: Ja-Inni 
→ na Zadania w utworze

JA

Nauczyciel 

„zawiodę go”

Osoby ważne

„co powie 
mama?”

Obecność 
publiczności

„wszyscy na 
mnie patrzą”Przygotowanie 

się

„na pewno się 
pomylę” 

„nigdy nie 
zagram 

idealnie”

Samoocena

„wszyscy są ode 
mnie lepsi”

Wzrost poziomu 
pobudzenia

„nie panuję nad 
ciałem!”

„mam mętlik w 
głowie”



Radzenie sobie: Aby pozbyć się tremy 
należy często występować

1) przygotuj się na to, że wszystko może pójść inaczej niż w domu;
2) sytuacja występu budzi i powinna budzić wiele różnorodnych 

emocji;
3) emocje są naszym emocjonalnym paliwem – dodają występowi 

blasku, warto wykorzystać ich energię;
4) ćwicz emocje koncertowe: po przećwiczeniu w domu fragmentu 

utworu, zagraj go koncertowo – zaproś domowników, zagraj przed 
psem lub wyobraź sobie publiczność;

5) staraj się po ćwiczeniach utworu w domu położyć się na chwilę i 
wyobrazić sobie jak wykonujesz go na scenie np. w auli – pomoże to 
w oswojeniu się ze sceną i miejscem występu.

• Ukształtowanie potrzeby występowania
• Wyposażenie w narzędzia do radzenia sobie z sytuacją



Radzenie sobie: Najlepiej nie zwracać na 
tremę uwagi – może tym razem się nie pojawi

• Wiedza na temat tremy

• Znajomość strategii radzenia sobie

• Pewność siebie

• Poczucie bezpieczeństwa w sytuacji 
występu

• Koncentracja na zadaniu, a nie na sobie

• EFEKTYWNOŚĆ



Psychologiczne przygotowanie do występu 

• odpowiednia organizacja uczenia się i czasu 
oczekiwania na występ

• budowanie odpowiedniego emocjonalnego 
nastawienia do występu (cele, wartości)

• rozwój umiejętności koncentracji na zadaniu

• wyposażenie w odpowiednie strategie 
radzenia sobie z lękiem (narzędzia)



Strategie radzenia sobie z lękiem - ciało

• Pozytywna interpretacja sygnałów wysyłanych przez ciało 
jako oznak mobilizacji w obliczu sytuacji trudnej     

świadomość

• Ćwiczenia oddechowe, techniki relaksacyjne (np. relaksacja 
Jacobsona)                                                              pobudzenie

• Częstsze występowanie w przyjaznej atmosferze: 
domownicy, wyobrażona publiczność, nagrywanie własnych 
występów – analiza z nauczycielem

doświadczenie



Strategie radzenia sobie z tremą - umysł
• Pozytywne przeformułowanie: pozytywna interpretacja
sytuacji jako wyzwania, szukanie możliwości radzenia                                      

aktywność

• Przypominanie sobie pierwotnych motywów i 
celów uczenia się i występowania                                wartość

• Przypominanie własnych sukcesów: emocji i myśli
związanych z tą sytuacją – tworzenie haseł dodających 
odwagi                                                                        nastawienie

• Skupienie się na zadaniu – wejście w rolę
„profesjonalisty”, „eksperta”                                  koncentracja

• Wizualizacja występu – utrwalanie wiedzy, 
oswajanie się z sytuacją, planowanie                      wyobraźnia



Podsumowanie

• Trema – zjawisko złożone, dynamiczne

• Potrzebne są działania kompleksowe, 
długofalowe, systematyczne

• Konieczna jest chęć zmiany

• Niezbędna współpraca:

ucznia

nauczyciela

rodziców

psychologa
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