
Kl. IV/6

Temat: Instrumenty dęte blaszane

1. Powtórzenie poprzednich lekcji. Proszę wypełnić sprawdzian z podziału instrumentów i 
instrumentów dętych drewnianych. Zadania z gwiazdką są dodatkowe, ale zachęcam do znalezienia 
informacji w podręczniku (strony 82-92 w podręczniku). Plik należy pobrać, wypełnić i odesłać na 
adres teoriaolawa@gmail.com. Można go również wydrukować, wypełnić długopisem i wysłać 
zdjęcie na powyższy adres.
https://www.dropbox.com/s/leprewdb92s1znz/sprawdzian%20-%20instr%20dete
%20drewniane.odt?dl=0

2. Do przeczytania:
- strony 93-97

3. Do obejrzenia:
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/trabka-orkiestrownik/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/waltornia-orkiestrownik/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/puzon-orkiestrownik/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/tuba-orkiestrownik/

4. Do posłuchania:
- Giuseppe Verdi – Marsz Tryumfalny z opery Aida (trąbka)
https://www.dropbox.com/s/pa67predykf5nst/08.%20Giuseppe%20Verdi%20-%20Marsz
%20tryumfalny%20z%20opery%20Aida.mp3?dl=0
- Wolfgang Amadeusz Mozart – Tuba Mirum z Requiem d-moll (puzon)
https://www.youtube.com/watch?v=q-eVYl-r96U
- Piotr Czajkowski – V Symfonia e-moll cz. II (waltornia)
https://www.youtube.com/watch?v=WP90dgdN9gM
- Modest Musorgski – Bydło z Obrazków z wystawy (tuba)
https://www.youtube.com/watch?v=vOvIbfaUjIw

Kl. II/4

Temat:  Instrumenty strunowe szarpane.

1. Do przeczytania:
- strony 103-108 z podręcznika

2. Do obejrzenia:
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/harfa-orkiestrownik/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/klawesyn-orkiestrownik/

3. Do posłuchania:
- Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert na flet i harfę
https://www.youtube.com/watch?v=nheif2BuFz0
- Jean Philippe Rameau – Tamburyn (klawesyn)
https://www.youtube.com/watch?v=xol4cEFiGOs
- Joaquin Rodrigo – Concierto de Aranjuez
https://www.youtube.com/watch?v=QPcjtg6FvX8
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Kl. Va/6

Temat: Johann Sebastian Bach

1. Do przeczytania:
- strony 161-162

2. Do posłuchania (pod nagraniami znajdziecie dodatkowe informacje o utworach)
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-msza-h-moll-kyrie-credo/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-toccata-i-fuga-d-moll/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-aria-na-strunie-g-z-iii-suity-
orkiestrowej-d-dur-bwv-1068/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/johann-sebastian-bach-koncert-na-dwoje-
skrzypiec-d-moll-bwv-1043/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-ii-koncert-brandenburski-f-dur-
bwv-1047/

Kl. Vb/6

Temat: Formy polifoniczne – fuga.

1. Do przeczytania:
- strony 62-64 z podręcznika

2. Do posłuchania:
- Johann Sebastian Bach – Fuga c-moll z I tomu DWK (na video kolorem różowym zaznaczone jest
każde pojawienie się tematu)
https://www.youtube.com/watch?v=FRirqB369sM
- Johann Sebastian Bach – Toccata i fuga d-moll
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-toccata-i-fuga-d-moll/

Kl. III/4

Temat: Formy koncertujące.

1. Do przeczytania:
- strony 58-59 w podręczniku

2. Do posłuchania:
- Georg Friedrich Händel – Concerto grosso g-moll op. 6 nr 6
https://www.youtube.com/watch?v=htDf0bpFIys
- Antonio Vivaldi – Cztery pory roku (Cztery pory roku to cykl 4 koncertów skrzypcowych, jedne z 
najsłynniejszych koncertów solowych z epoki baroku)
Wiosna: https://www.youtube.com/watch?v=0FP9N2SbWn4
Lato: https://www.youtube.com/watch?v=q8TFQFQeL0o
Jesień: https://www.youtube.com/watch?v=cRt7d5ZPU2E
Zima: https://www.youtube.com/watch?v=31tkGPvdMjs
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Kl. VIa/6 i IV/4

Temat: Fryderyk Chopin – życie i twórczość.

1. Kartkówka z polskich tańców narodowych. Plik należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com. Można go również wydrukować, wypełnić długopisem i wysłać zdjęcie na
powyższy adres.
https://www.dropbox.com/s/p3xqlal8hqe1ct9/test%20polskie%20tance.odt?dl=0

2. Do przeczytania:
- strony 174-176 w podręczniku

3. Do posłuchania (część utworów słuchaliśmy przy innych tematach, warto sobie jednak 
przypomnieć)
- Etiuda c-moll Rewolucyjna
https://www.dropbox.com/s/3l8fzhso0ouigzd/14.%20F.%20Chopin%20-%20Etiuda%20c-moll
%20Rewolucyjna.mp3?dl=0
- Scherzo h-moll
https://www.dropbox.com/s/9fxaypfap7tc39u/15.%20F.%20Chopin%20-%20Scherzo%20h-
moll.mp3?dl=0
- Sonata b-moll cz. III Marsz żałobny
https://www.dropbox.com/s/kadzqigc6ky2ix6/16.%20F.%20Chopin%20-%20Sonata%20b-moll
%20cz.%20III%20Marsz%20zalobny.mp3?dl=0
- Polonez A-dur
https://www.dropbox.com/s/gndz4ogx58juifh/17.%20F.%20Chopin%20-%20Polonez%20A-
dur.mp3?dl=0
- Życzenie
https://www.dropbox.com/s/z8qwzuug3rffwdd/18.%20F.%20Chopin%20-%20Zyczenie.mp3?dl=0
- Koncert fortepianowy f-moll cz. III
https://www.youtube.com/watch?v=Wnx8Sx2AS10

Kl. VIb/6

Temat: Romantyzm – powtórzenie wiadomości.

1. Powtarzamy wiadomości z zeszytu i podręcznika:
- O kompozytorach romantycznych, Franz Schubert – strony 171-175
- Pieśń romantyczna
- Miniatura instrumentalna; ballada, fantazja, nokturn, strony 65-68
- Muzyka programowa, poemat symfoniczny

2. Sprawdzian z romantyzmu. Plik należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com. Można go również wydrukować, wypełnić długopisem i wysłać zdjęcie na
powyższy adres.
https://www.dropbox.com/s/72vt3caqfv5rzhp/sprawdzian%20romantyzm1.odt?dl=0

3. Do posłuchania:
- Franz Schubert – Symfonia h-moll Niedokończona
https://www.youtube.com/watch?v=TgZj4Vd3HHk
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