
Drodzy Uczniowie, 

Zanim otrzymacie kolejne zagadnienia, konieczne będzie utrwalenie wiadomości.  

Z przedmiotu audycje muzyczne przygotowałem pytania utrwalające. W miarę możliwości 

czasowych proszę udzielać odpowiedzi w zeszytach (w formie krótkich, pisemnych odpowiedzi).  

Z kształcenia słuchu utrwalanie i doskonalenie umiejętności oraz nowy materiał (szczegóły poniżej). 

Pamiętajcie, aby nie przesadzać z ilością czasu spędzanego przed komputerem lub innym 

urządzeniem mobilnym. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się za pomocą dziennika 

elektronicznego.  

Marek Rolek 

Klasa III cykl 4-ro letni 

Kształcenie słuchu 

1. Przypominam, że podczas utrwalania dotychczas zrealizowanego materiału można korzystać z dur-

moll.pl oraz ksztalceniesluchu.edu.pl.  Wskazane także ćwiczenia przy instrumencie lub klawiaturce 

(budowanie, intonowanie głosem). 

Można oglądnąć również filmiki utrwalające, np: 

https://www.youtube.com/watch?v=_oSCaQtuKeM 

https://www.youtube.com/watch?v=_jIgf5iavCY 

To tylko przykładowe filmiki. Na kanale Muzyczna Przygoda znajdziecie omówienie wielu już 

przerobionych zagadnień. Proszę w wolnej chwili przeglądać te filmiki i utrwalać zdobytą wiedzę. 

2. Proszę utrwalać gamę A-dur i jej triadę - str. 138 „Nowy Solfeż”, ćw. 431, 432, (budowa, zapis, 

intonowanie głosem gamy i triady). 

Proszę doskonalić ćwiczenia solfeżowe do samodzielnego przygotowania: ćw. 433, 434, 438 oraz 

ćwiczenie dwugłosowe melodyczno-rytmiczne 442 (proszę zwracać uwagę na intonację i precyzję 

wykonania). 

3.  Proszę doskonalić ćwiczenia rytmiczne: grupy szesnastkowe (str. 248 „Nowy Solfeż”), ćwiczenia 

od 20 do 25 (wykonanie w tempie umiarkowanym i szybkim, ważna jest precyzja wykonania, zatem 

najlepiej ćwiczyć z metronomem). 

4. Nowy materiał: gama A-dur w kluczu basowym (str. 142 Nowy Solfeż), ćw. 449, 450 (proszę nie 

podpisywać dźwięków w solfeżu tylko realizować dźwięki na bieżąco, zgodnie z nazwami w kluczu 

basowym, zwracać również uwagę na intonację i precyzję wykonania). 

 

Klasa VI cykl 6-cio letni 

Audycje muzyczne  

Pytania kontrolne pomocne w utrwaleniu materiału zakresu epoki klasycyzmu i romantyzmu:  

1. Scharakteryzuj ogólnie cechy epoki klasycyzmu oraz romantyzmu (zwróć uwagę na czas 

trwania epoki, budowę utworów, fakturę oraz najpopularniejsze gatunki muzyczne epoki). 

2. Jakich znasz kompozytorów z ww. epok? 

 

Do przemyślenia i posłuchania: 

 

3. Zastanów się czy potrafisz ogólnie omówić życie i twórczość wybranych twórców.  

4. Czy rozpoznasz charakterystyczne dzieła ww. twórców? 

5. Przyporządkuj dzieła do poszczególnych twórców.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_oSCaQtuKeM
https://www.youtube.com/watch?v=_jIgf5iavCY


Pytania kontrolne do nowego materiału (kompozytorzy przełomu XIX i XX wieku): 

1. Jakie cechy posiada ten okres (zwróć uwagę na czas trwania epoki, styl komponowania, 

kierunki muzyczne, rodzaj emocji wyrażanych w utworach, skład wykonawczy? 

2. Wymień kompozytorów poszczególnych kierunków muzycznych. Zapoznaj się z informacjami 

dotyczącymi ich życia – zanotuj najważniejsze fakty. Postaraj się przyporządkować 

kompozytorom najważniejsze dzieła.  

Przy opracowaniu odpowiedzi proszę korzystać z podręcznika. 

Przypominam, iż informacje o epokach, kompozytorach oraz  utwory do posłuchania znajdziesz  

również w internetowym serwisie edukacyjnym Muzykoteka szkolna oraz w zasobach kanału you 

tube (proszę wysłuchiwać wartościowych przykładów). 

 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

