
Audycje muzyczne 25.05

Kl. IV/6

Temat: Membranofony

1. Do przeczytania:
- strony 128-130 z podręcznika

2. Do obejrzenia:
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/instrumenty-perkusyjne-i-
orkiestrownik/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/kotly-orkiestrownik/

3. Do posłuchania:
- Edgar Varèse - Ionisation na 13 perkusistów
https://www.youtube.com/watch?v=wClwaBuFOJA

Kl. II/4

Temat: Zespoły kameralne

1. Do przeczytania:
- strony 135-137

2. Do posłuchania:
- Trio barokowe:
https://www.youtube.com/watch?v=qlUO9LAjXpA
- Trio fortepianowe:
https://www.youtube.com/watch?v=eika4rkMOGY
- Kwartet smyczkowy
https://www.youtube.com/watch?v=mBmCcSz6HWw
- kwintet dęty
https://www.youtube.com/watch?v=tWgU7a12f7c
https://www.youtube.com/watch?v=txMWXvD8kL4

https://www.youtube.com/watch?v=wClwaBuFOJA
https://www.youtube.com/watch?v=txMWXvD8kL4
https://www.youtube.com/watch?v=tWgU7a12f7c
https://www.youtube.com/watch?v=qlUO9LAjXpA
https://www.youtube.com/watch?v=mBmCcSz6HWw
https://www.youtube.com/watch?v=eika4rkMOGY
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/kotly-orkiestrownik/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/instrumenty-perkusyjne-i-orkiestrownik/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/instrumenty-perkusyjne-i-orkiestrownik/


Kl. Va/6

Temat: Wariacje

1. Do przeczytania:
- strony 52-53 z podręcznika

2. Do posłuchania
- L. van Beethoven - Wariacje  "Nel cor più"
https://www.youtube.com/watch?v=Yx-nGSW4Z4c

3. Zadanie:
Proszę uważnie posłuchać wariacji z punktu wyżej. Wybierzcie sobie jedną wariację i napiszcie, co 
się w niej zmieniło w stosunku do tematu. Pomocne mogą być nuty zamieszczone w video.
Zadanie proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

Kl. Vb/6 i III/4

Temat: Klasycyzm - wprowadzenie.

1. Do przeczytania:
- strona 165 z podręcznika

2. Wyjaśnij pojęcia występujące w tekście:
- faktura homofoniczna (zerkamy na stronę 23)
- okres muzyczny (s. 27)
- harmonia funkcyjna (s. 24)
Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

3. Jakie instrumenty wchodziły w skład małej orkiestry symfonicznej, który ustalił się w epoce 
klasycyzmu? (rysunek s. 140-141)
teoriaolawa@gmail.com

4. Do posłuchania:
- W.A. Mozart - Uwertura do opery Wesele Figara
https://www.youtube.com/watch?v=Mp6UAGN_Ir4
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Kl. VIa/6 i IV/4

Temat: Tańce innych narodów.

1. Do przeczytania:
- strony 43-44 z podręcznika

2. Do posłuchania
- Sergiusz Prokofiew - Marsz z opery Miłość do trzech pomarańczy
https://www.youtube.com/watch?v=7Q0toEhKRWk
- Hector Berlioz - Walc z Symfonii fantastycznej
https://www.youtube.com/watch?v=DiBFUR2_C-A
- Bedřich Smetana - Polka z opery Sprzedana narzeczona
https://www.youtube.com/watch?v=WxUxOzqmWsQ

3. Do wypełnienia
https://www.dropbox.com/s/kc3cdl6o33c952l/tance%20innych%20narodow.pdf?dl=0
Zadanie proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

Kl. VIb/6

Temat: Sprawdzian wiadomości - kompozytorzy romantyzmu (Moniuszko, Wieniawski, Verdi, 
Czajkowski) 

1. Proszę wypełnić sprawdzian i wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com Sprawdzian obejmuje 3 
ostatnie lekcje i strony 177-181 oraz 71-72 (dramat muzyczny) 

https://www.dropbox.com/s/5ykm7zvd9s7a8i4/sprawdzian%20kompozytorzy%20romantyzmu.odt?
dl=0
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