
Kształcenie słuchu 04.05

Kl. V/6 i III/4

Temat: Trójdźwięki w przewrotach - powtórzenie wiadomości.

1. Porcja wiedzy
https://www.dropbox.com/s/2uqig32gjk2zi82/trojdzwieki%20powtorzenie.pdf?dl=0

2. Rozpoznawanie trójdźwięków ze słuchu
Ćwiczymy rozpoznawanie trójdźwięków dur i moll w przewrotach oraz zm (>) i zw (<) bez 
przewrotu
http://dur-moll.pl/trojdzwzp.htm

Instrukcja:

3. Budowanie
Proszę zbudować podpisane trójdźwięki we wskazanym kierunku. Zdjęcie zadania proszę wysłać na
adres teoriaolawa@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/e2si8l9ceag4ex7/trojdzwieki%20zad.jpg?dl=0

4. Puzzle melodyczne
Proszę uporządkować takty we właściwej kolejności, przepisać do zeszytu i na koniec zaznaczyć 
klamerką trójdźwięki i je podpisać. Jeżeli powtarza się trójdźwięk złożony z takich samych 
dźwięków wystarczy zaznaczyć jeden z nich. Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com
Poniżej zapis nutowy i nagranie:
https://www.dropbox.com/s/4d8slkhqisrs3md/KL.%20V%20151.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9qryi01vd53abvm/KL.%20V%20151.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2uqig32gjk2zi82/trojdzwieki%20powtorzenie.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qryi01vd53abvm/KL.%20V%20151.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4d8slkhqisrs3md/KL.%20V%20151.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e2si8l9ceag4ex7/trojdzwieki%20zad.jpg?dl=0
http://dur-moll.pl/trojdzwzp.htm


Kl. VI/6 i IV/4

Temat: Dominanta septymowa w trzecim przewrocie.

1. Porcja wiedzy
https://www.dropbox.com/s/l9wsr45zvk0nllz/dominanta%20na%20septymie.pdf?dl=0

2. Budowanie D7 w trzecim przewrocie
Proszę zbudować i rozwiązać D7 na septymie w tonacjach A-dur, B-dur, f-moll, h-moll (proszę 
pamiętać o podwyższeniu tercji dominanty w tonacjach molowych!). Zdjęcie zadania proszę wysłać
na adres teoriaolawa@gmail.com

Kolejność działań:
- piszemy znaki przy kluczu
- znajdujemy prymę dominanty (V stopnień tonacji) i od niej liczymy septymę w górę lub sekundę 
w dół (szybciej). Na skróty - znajdujemy IV stopień gamy, który jest septymą dominanty.
- od znalezionego dźwięku budujemy akord złożony z 2w, 3w i 3m
- podpisujemy składniki
- rozwiązujemy według zasad
- podpisujemy akordy

3. Rozpoznawanie ze słuchu
http://www.dur-moll.pl/dominanta.htm
Zaznaczamy już wszystkie przewroty dominanty. Ćwiczymy melodycznie i harmonicznie.

Kl. II/4

Temat: Utrwalenie tonacji D-dur

1. Uzupełnianie melodii
Proszę uzupełnić brakujące fragmenty melodii (zaczynając od drugiej połowy 4 taktu). Następnie 
nauczyć się śpiewać z tekstem (można ćwiczyć z nagraniem). Zdjęcie zadania oraz nagranie proszę 
wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

Wskazówka: melodia jest w tonacji D-dur, jak usłyszycie wyraźne zakończenie, to znaczy, że 
ostatnim dźwiękiem jest tonika - pierwszy stopnień gamy.

https://www.dropbox.com/s/l91ym8q6sb5n5jc/Kl.%20IV%2063.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/air2w04aa716fr5/KL.%20IV%2063.mp3?dl=0

2. Poprawianie błędów w melodii
Proszę posłuchać nagrania, znaleźć błędy w melodii, poprawić i zapisać poprawną wersję w 
zeszycie. Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

Wskazówka: błędne są 2 całe takty

https://www.dropbox.com/s/12nzshi5ub31a4y/Kl.%20IV%2064.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33ogki9y8pra7ik/Kl.%20IV%2064.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/33ogki9y8pra7ik/Kl.%20IV%2064.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/air2w04aa716fr5/KL.%20IV%2063.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/12nzshi5ub31a4y/Kl.%20IV%2064.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l91ym8q6sb5n5jc/Kl.%20IV%2063.png?dl=0
http://www.dur-moll.pl/dominanta.htm
https://www.dropbox.com/s/l9wsr45zvk0nllz/dominanta%20na%20septymie.pdf?dl=0


Kl. I/4

Temat: Interwały - wprowadzenie. Pryma i oktawa.

1. Porcja wiedzy
https://www.dropbox.com/s/du2zrip4z3foqzz/Interwaly%20wprowadzenie.pdf?dl=0

2. Rozpoznawanie ze słuchu
Rozpoznajemy tylko prymę i oktawę czystą. Instrukcja:

link do ćwiczeń:
http://dur-moll.pl/fortepian.htm

Wskazówka:
- pryma czysta to powtórzenie tego samego dźwięku
- oktawa czysta to pierwszy i ostatni stopień gamy

3. Budowanie
Proszę zbudować oktawy we wskazanym kierunku. Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com

https://www.dropbox.com/s/2i71cyty15ql14o/budowanie%20oktawy.jpg?dl=0

4. Proszę zaznaczyć w ćwiczeniu wszystkie prymy - zaznaczyć klamerką i podpisać cyfrą 1. 
Następnie zaśpiewać i nagrać ćwiczenie. Zdjęcie zadania i nagranie proszę wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com

https://www.dropbox.com/s/mdr5n3b8wqauokz/NS%208.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/mdr5n3b8wqauokz/NS%208.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2i71cyty15ql14o/budowanie%20oktawy.jpg?dl=0
http://dur-moll.pl/fortepian.htm
https://www.dropbox.com/s/du2zrip4z3foqzz/Interwaly%20wprowadzenie.pdf?dl=0

