
Kształcenie 27.04

Kl. V/6 i III/4

Temat: Synkopy w metrum 6/8.

1. Porcja wiedzy
https://www.dropbox.com/s/0sbjq5jztpi0kmu/Synkopy%206%3A8.pdf?dl=0

2. Ćwiczenie rytmiczne
Proszę przygotować ćwiczenie, wystukać (lub wyklaskać), nagrać i wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com
Pamiętajcie o łukach!

https://www.dropbox.com/s/wes4109xuldm7ps/L23.png?dl=0

3. Zapis rytmu z melodii 
Usłyszycie 8-taktowy fragment utworu składającego się z melodii i akompaniamentu. Waszym 
zadaniem jest zapisanie na jednym dźwięku wyłącznie RYTMU melodii. Metrum 6/8. Pamiętajcie o
właściwym grupowaniu wartości -  trzy ósemki pod jednym daszkiem i kolejne trzy ósemki pod 
jednym daszkiem. 
Wskazówki: 
1. Trzeba będzie użyć łuków.
2. Akompaniament jest w równych ósemkach, czyli pomoże Wam w liczeniu ile ósemek przypada 
na jeden dźwięk melodii.

https://www.dropbox.com/s/qx27nv97bskm0ys/Kl.%20V%20114.mp3?dl=0

Kl. VI/6 i IV/4

Temat: Dominanta septymowa w drugim przewrocie - ćwiczenia.

1. Rozpoznawanie przewrotów dominanty septymowej:
http://www.dur-moll.pl/dominanta.htm
Ćwiczymy tak jak w zeszłym tygodniu (D7 na prymie, tercji i na kwincie). Ćwiczymy w różnych 
dostępnych wariantach – tylko melodycznie, melodycznie i harmonicznie, tylko harmonicznie. 

2. Budowanie i rozwiązywanie D7 w podanych tonacjach 
Proszę zbudować i rozwiązać D7 na kwincie w tonacjach B-dur, E-dur, h-moll, f-moll. Instrukcja w 
zadaniach z zeszłego tygodnia. Pamiętacie o podwyższeniu VII stopnia gamy (tercji dominanty) w 
tonacjach molowych! Pozostałe znaki stawiamy przy kluczu. Zdjęcie zadania proszę wysłać na 
adres teoriaolawa@gmail.com

3. Budowanie i rozwiązywanie D7 od podanych dźwięków
Budujemy D7 na kwincie od podanych dźwięków, rozwiązujemy i określamy tonację. Instrukcja 
poniżej:
https://www.dropbox.com/s/2wkfg6rn0uxtgm5/D7%20na%20kwincie%20od%20podanych
%20dzwiekow.pdf?dl=0

Proszę zbudować i rozwiązać D7 na kwincie od dźwięku g i b (rozwiązanie na dur), oraz fis i e 
(rozwiązanie na moll) i podpisać tonacje. Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com

https://www.dropbox.com/s/0sbjq5jztpi0kmu/Synkopy%206%3A8.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qx27nv97bskm0ys/Kl.%20V%20114.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wkfg6rn0uxtgm5/D7%20na%20kwincie%20od%20podanych%20dzwiekow.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wkfg6rn0uxtgm5/D7%20na%20kwincie%20od%20podanych%20dzwiekow.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wes4109xuldm7ps/L23.png?dl=0
http://www.dur-moll.pl/dominanta.htm


Kl. II/4

Temat: Tonacja D-dur.

1. Zapisujemy gamę D-dur
Gama D-dur ma dwa krzyżyki - fis i cis. Zaznaczamy półtony i tetrachordy.

2. Budujemy triadę harmoniczną w D-dur

3. Budujemy i rozwiązujemy tryton w D-dur. Pamiętajcie, żeby podpisać wszystkie interwały.

Zdjęcie zadań (1-3) proszę wysłać na adres teoriaolwa@gmail.com

4. Ćwiczenie solfeżowe
Proszę przygotować ćwiczenie, zaśpiewać, nagrać i wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

Poniżej zamieszczam również link do nagrania utworu, z którego pochodzi melodia. Mazurek 
Chopina jest w tonacji F-dur, wasza melodia jest w D-dur, nie próbujcie więc śpiewać z nagraniem, 
ale osłuchajcie się z melodią. Oczywiście możecie śpiewać wolniej.

F. Chopin - Mazurek op. 68 nr 3:
https://www.youtube.com/watch?v=PqYEgjdLtcw

Ćwiczenie:
https://www.dropbox.com/s/oplr5671hzk8hnt/NS%20310.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/oplr5671hzk8hnt/NS%20310.png?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=PqYEgjdLtcw


Kl. I/4

Temat: Znaki chromatyczne - ćwiczenia.

1. Porcja wiedzy
https://www.dropbox.com/s/donet0rk4ns85zx/znaki%20chromatyczne%202.pdf?dl=0

2. Proszę zapisać na pięciolinii dźwięki e, a, h a następnie podwyższyć je o pół tonu oraz  zapisać 
na pięciolinii dźwięki c, d, f i obniżyć je o pół tonu. Proszę podpisać otrzymane dźwięki. Zdjęcie 
zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

3. Ćwiczenie solfeżowe
Proszę przygotować ćwiczenie, zaśpiewać, nagrać i wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com
Poniżej zdjęcie fragmentu klawiatury fortepianu z podpisanymi klawiszami, żebyście łatwo mogli 
znaleźć klawisz fis - czarny klawisz między "f" a "g". Wyćwiczcie bardzo dokładnie takt trzeci!

https://www.dropbox.com/s/o80zfhm4e200ce1/NS%2034.png?dl=0

3. Zadanie słuchowe.
Poniżej zapis melodii i nagranie dźwiękowe. Waszym zadaniem jest znalezienie pięciu dźwięków, 
które są podwyższone lub obniżone i dopisanie do nich odpowiednich znaków. Te dźwięki będą 
brzmiały "obco", ponieważ nie ma ich w gamie C-dur. W zadaniu przyda się również jeden 
kasownik.

https://www.dropbox.com/s/m1gwzl728pqrmys/NS%2052.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/qlpi0m7ouzxc9n4/NS%2052.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/donet0rk4ns85zx/znaki%20chromatyczne%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m1gwzl728pqrmys/NS%2052.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qlpi0m7ouzxc9n4/NS%2052.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o80zfhm4e200ce1/NS%2034.png?dl=0

