
Klasa   4 c6   oraz     Klasa  2 c4    19.04. - 27.04.

Proszę rozwiązać test o polskich tańcach narodowych oraz tańcach obcych narodów nie korzystając     
z pomocy naukowych:-) Proszę odesłać odpowiedzi na maila. 

TEST POLSKIE TAŃCE NARODOWE
1. Wymień polskie tańce narodowe.
2. W każdym tańcu określ tempo, metrum i charakter.
3. Określ taniec na podstawie zapisanego schematu rytmicznego:

 a)  
b)

4. Połącz w pary:

a) Ignacy Jan Paderewski 1) Mazur z opery “Halka”
b) Stanisław Moniuszko 2) Polonez z filmu “Pan Tadeusz”
c) Wojciech Kilar 3) “Kujawiak” a  - moll
d) Henryk Wieniawski 4) “Oberek”
e) Grażyna Bacewicz 5) “Krakowiak fantastyczny”

5. Co to jest synkopa? Dla którego polskiego tańca jest charakterystyczna?

6. Który taniec nazywany jest “chodzony”?

7. Który z tańców ma smętną melodię?

8. Który taniec pochodzi z Małopolski, a który z Mazowsza?

9. Co to jest mazurek? Podaj trzy cechy i przykład z literatury muzycznej?

10. Co to znaczy, że taniec jest stylizowany?

TEST TAŃCE OBCYCH NARODÓW

1. Przyporządkuj wymienione cechy do tańca: polka, walc, marsz

cechy: taniec czeski, taniec niemiecki, taniec  pochodzacy od leandlera, metrum parzyste, 
weselny, odmiana angielska lub wiedeńska, tempo w zależności od przeznaczenia, Johann Strauss, 
taniec tańczony parami w półobrotach, Bedrich Smetana, metrum dwudzielne, metrum trójdzielne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Polonez_r1.svg


Klasa 3 c4    19.04. - 27.04.

Proszę obejrzeć krótkie filmiki o puzonie i przeczytać str. 96 w podręczniku. Na podstawie tych 
materiałów proszę odpowiedzieć na pytania oraz przesłać odpowiedzi mailem.

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/puzon/

https://www.youtube.com/watch?v=va2EjiLU4lY

Pytania:
1. Do jakiej grupy instrtumentów należy puzon?
2. W jaki sposób zmienia się wysokość dźwięku?
3. W jaki sposób notuje się partie puzonu?
4. Co to jest glissando?

Klasa  4 c4    19.04. - 27.04.

Proszę przeczytać  fragment materiału o romantyzmie (171-173) w podręczniku i odpowiedzieć          
na pytania. Odpowiedzi proszę przesłać na maila.

1. Na jaki wiek przypada romantyzm?
2. Wymień rodzaje utworów, które powstały w romantyzmie.
3. Jakie elementy były chętnie wykorzystywane przez kompozytorów?
4. Który z intrumentów stał się bardzo popularny? Jakie role pełnił?
5. W jakim celu zwiększano obsadę orkiestry? Wymień co najmniej trzy instrumenty, które dodano do 
orkiestry?
6. Podaj daty urodzin i śmierci Franciszka Schuberta oraz pochodzenie. Wypisz do zeszytu trzy utwory: 
Symfonia “Niedokończona”; Kwintet “Pstrąg” (napisany na temat własnej pieśni) , “Momenty 
muzyczne”

https://www.youtube.com/watch?v=SCX5I-WAg_c&t=53s – dla chętnych film o romantyzmie

do posłuchania:

https://www.youtube.com/watch?v=wwmAbav2MZE  - pieśń “Pstrąg”

https://www.youtube.com/watch?v=LNWf7CftINk – Symfonia “Niedokończona”
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