
Kl. V/6, III/4

Temat: Interwały zmniejszone i zwiększone – ćwiczenia.

Ćwiczenia słuchowe:
1. Ćwiczymy dalej rozpoznawanie interwałów:
http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm
http://www.dur-moll.pl/gitara.htm
http://www.dur-moll.pl/flet.htm
http://www.dur-moll.pl/trabka.htm

2. Rozpoznawanie z zapisu.
Proszę podpisać zbudowane interwały. Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com 
https://www.dropbox.com/s/ze5efq3ivroeavh/interwaly%20zm%20i%20zw%20zbudowane.jpeg?
dl=0

3. Budowanie interwałów - proszę zbudować podane interwały we wskazanym kierunku 
(wydrukować lub przepisać do zeszytu). Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/1q4u1ji9ctbir1w/interwaly%20zm%20i%20zw%20.jpeg?dl=0

4. Ćwiczenie słuchowe.
Proszę posłuchać nagrania i zapisać melodię – klucz wiolinowy, tonacja C-dur, metrum ¾, 4 takty, 
zaczynamy dźwiękiem g1 - ćwierćnutą. Podpowiedź – przy dźwiękach mogą pojawić się znaki 
chromatyczne. Po napisaniu melodii proszę zaznaczyć i podpisać interwały zwiększone.
Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/hph194drrb4e99y/135d.mp3?dl=0

Kl. VI/6, IV/4

Temat: Dominanta septymowa w pierwszym przewrocie.

1. Wiadomości teoretyczne:
https://www.dropbox.com/s/5jd98ad9p6gfocm/dominanta%20na%20tercji%20info.pdf?dl=0

2. Budujemy i rozwiązujemy dominantę septymową na tercji w podanych tonacjach.
Najpierw należy zapisać odpowiednie znaki przykluczowe. Jak znaleźć dźwięki dominanty? Podaję 
dwa sposoby:
I. Szukamy piątego stopnia gamy, czyli prymy dominanty. Od znalezionego dźwięku budujemy 
tercję i to będzie pierwszy dźwięk naszego akordu.
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II. Szukamy siódmego stopnia gamy który jest tercją dominanty.

Od znalezionego dźwięku budujemy akord (3m, 3m, 2w) i rozwiązujemy (szczegóły w pliku 
wyżej),
np. D7 w pierwszym przewrocie z rozwiązaniem w G-dur:

Można napisać podwójny dźwięk g, na który rozwiązuje się jednocześnie tercja i kwinta dominanty.

Zadanie dla Was: Proszę zbudować i rozwiązać D7 na tercji w tonacjach B-dur, A-dur, E-dur, F-
dur, oraz c-moll i g-moll (pamiętamy o podwyższonej tercji dominanty w tonacjach moll!).
Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

3. Śpiewamy od różnych dźwięków na „la” D7 na tercji z rozwiązaniem:

4. Ćwiczenia słuchowe:
http://www.dur-moll.pl/dominanta.htm
Rozpoznawanie przewrotów D7 ze słuchu. Odznaczamy D7 na kwincie i septymie (będą na szarym 
tle), pozostaje nam tylko D7 bez przewrotu i w pierwszym przewrocie. Ćwiczymy w różnych 
dostępnych wariantach – tylko melodycznie, melodycznie i harmonicznie, tylko harmonicznie. 

5. Zapis melodii.
Poniżej jest link do zapisanego fragmentu melodii. Waszym zadaniem jest wpisanie odpowiedniego 
metrum i dokończenie ćwiczenia. Zadanie możecie wydrukować lub przepisać do zeszytu. Zdjęcie 
zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com
Drugi link to plik mp3 z nagraną melodią.
https://www.dropbox.com/s/ls1in8s362ki6kj/cw.125%20kl.6.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxiqvcfha8lqezq/CD%2064.mp3?dl=0
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Kl. II/4

Temat: Utrwalenie tonacji B-dur.

1. Puzzle melodyczne
Proszę uporządkować takty w kolejności, w jakiej zostaną zagrane – nad taktami piszemy cyfry 1-8.
Poniżej link do zapisu nutowego i nagrania dźwiękowego. Zdjęcie zadania (lub tylko kolejność 
taktów w postaci ciągu cyfr) proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/rpy80igl6pvuq6m/86%20kl%204.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otindqx1fz553zn/86.mp3?dl=0

2. Zapis melodii.
Proszę przepisać zadanie do zeszytu, zwracając uwagę na przedtakt i repetycje. Poniżej początek 
zapisu i nagranie audio. Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

https://www.dropbox.com/s/j1z9my15evmgfcp/CD%2034.mp3?dl=0

3. Ćwiczenie z solfeża.
Proszę przygotować ćwiczenie a następnie nagrać plik dźwiękowy lub video i wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/6ym1tmwq3db5u4c/370.jpeg?dl=0

Kl. I/4

Temat: Szesnastki.

1. Skrót wiadomości
https://www.dropbox.com/s/czuwc1gqr4g9k8g/szesnastki.pdf?dl=0

2. Ćwiczenia (do klaskania):
Proszę ćwiczyć zadania 20 i 21, na koniec nagrać ćw. 21 (plik dźwiękowy lub video) i wysłać na 
adres teoriaolawa@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/3rkfq0a3re2k2lh/NS%2020-21.jpg?dl=0

3. Ćwiczenia słuchowe
- zapisujemy trzy takty rytmu w metrum ¾ (na początku wybity jest puls). Zdjęcie zadania proszę 
wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/5drjqtwb6os6qx1/rytmiczne.mp3?dl=0
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