
Klasa 5 C6
Proszę przeczytać z podręcznika rozdział dotyczący instrumentów perkusyjnych (str.120-130) a następnie 
odpowiedzieć na pytania:
1. Które instrumenty należą do grupy idiofonów, a które do membranofonów?
2. Które instrumenty perkusyjne należą do grupy melodycznych (o określonej wysokości dźwięku), a które do 
niemelodycznych (o nieokreślonej wysokości dźwięku)?
3. W jaki sposób notujemy partie instrumentów melodycznych, a w jaki sposób niemelodycznych?
4. Czym różni się tam-tam od gongu?
5. Który instrument naśladuje w orkiestrze brzmienie dzwonów wieżowych?

Odpowiedzi (zdjęcie z zeszytu) proszę wysłać na mój mail:  olgierdhryniewicki@vp.pl
Należy też przesłuchać przykładów, które w podręczniku oznaczone są słuchawkami.

Klasa 6 C6
Na podstawie tabelek na końcu podręcznika, proszę wykonać następujące polecenia.
1. Tabelka ze str. 204 - 208, należy wypisać po 5 określeń dotyczących dynamiki, artykulacji i tempa (wraz ze 
znaczeniem danego określenia).
2. Tabelka ze str. 209 - 214, należy wypisać 10 instrumentów, które nie wchodzą w skład orkiestry symfonicznej.
3. Tabelki ze str. 215 -231, należy korzystając z obu tabelek wypisać polskich kompozytorów i przypisać ich do 
odpowiedniej epoki.

Odpowiedzi (może być zdjęcie z zeszytu) proszę wysłać na mój  mail:olgierdhryniewicki@vp.pl

Klasa 1 II st.
Należy przeczytać z podręcznika Drobnera rozdział dotyczący instrumentów dętych blaszanych (str. 157 - 184)     
i odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Jaki instrument (y) był pierwowzorem waltorni?
2. W jaki sposób obniżano dźwięki we wczesnych rogach przed wynalezieniem wentyli?
3. Czym charakteryzowała się tzw. trąbka clarino?
4. W jaki sposób powstał puzon?
5. Z jakich instrumentów wywodzą się dzisiejsze sakshorny?
6. Które z instrumentów dętych blaszanych są instrumentami transponującymi?
7. Wymień odmiany trąbki.
8. Czym jest tzw. waltornia podwójna?
9. Na jakie dwie grupy dzielą się sakshorny?
10. Wymień instrumenty należące do dwóch grup sakshornów.

Odpowiedzi (może być zdjęcie z zeszytu) proszę wysłać na mój  mail: olgierdhryniewicki@vp.pl

Klasa 2 II st.
Na podstawie informacji z Internetu proszę sporządzić notatkę na temat  budowy okresowej (co to jest 
motyw,fraza, zdanie muzyczne, okres muzyczny, budowa dwuczęściowa i trzyczęściowa forma typu aba prosta      
i złożona).

Odpowiedzi (zdjęcie z zeszytu) proszę wysłać na mój mail: olgierdhryniewicki@vp.pl

Klasa 3 IIst.
Nowe materiały zostały wysłane na grupę klasową. Proszę się ze sobą kontaktować, tak żeby wszyscy otrzymali 
notatki. Czekam na zaległe prace.

Klasa 4 II st.
Nowe materiały zostały wysłane na grupę klasową. Proszę się ze sobą kontaktować, tak żeby wszyscy otrzymali 
notatki. Czekam na zaległe prace.

Klasa 5 II st.
Czekam na zaległe prace.

Wydz. wok. klasa 3
Nowe materiały zostały wysłane na grupę klasową. Czekam na zaległe prace. 

Pozdrawiam wszystkich
Olgierd Hryniewicki
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