
Szkoła PSM I st.

Klasa piąta PSM I st.

Drodzy uczniowie, proszę obejrzeć filmy pod załączonymi linkami. Wybierzcie sobie jeden z tych 
instrumentów (lub całą grupę) i napiszcie (wykorzystując Internet) notatkę na temat tego 
instrumentu. Zadanie (na ocenę) należy mi odesłać na adres email podany poniżej.
olgierdhryniewicki@vp.pl

Linki:
https://youtu.be/6iRIbJDtlfM
https://youtu.be/OUMAFezdk_w
https://youtu.be/gcY14zEeGAc
https://youtu.be/RjyrNNjIrL4
https://youtu.be/CMZlcD32bGU

Klasa szósta PSM I st.

Drodzy uczniowie,
proszę obejrzeć filmy pod podanymi linkami (przydatne do powtórek).
Proszę wybrać sobie (na podstawie podręcznika) jednego z polskich kompozytorów współczesnych 
i napisać krótki referat na temat jego życia i twórczości (wykorzystując Internet). Pracę (na ocenę) 
należy mi wysłać na adres email olgierdhryniewicki@vp.pl

Linki:
https://youtu.be/8pZWJkfZkAw
https://youtu.be/O8frvMF-x4g
https://youtu.be/WJHQ4ujpwf4
https://youtu.be/8dIh2Jg5qm4
https://youtu.be/SCX5I-WAg_c
https://youtu.be/pJREpEWPN7c
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Szkoła PSM II stopnia

Przydatne linki dla wszystkich klas PSM II st.:
https://youtu.be/2fATi9IIyfc
https://youtu.be/PxpzOrGqTwg
https://youtu.be/8vD9C5rV34Y
https://youtu.be/2ZbzGDZNxe0
https://youtu.be/fodiVZQvags

Klasa I PSM II st.

Drodzy uczniowie,
proszę na podstawie podręcznika (Instrumentoznawstwo i akustyka Drobnera) i/lub Internetu napisać referat 
n.t.: "Rozwój zespołów instrumentalnych i orkiestry od średniowiecza do współczesności". W referacie 
należy uwzględnić jakie instrumenty pojawiały się w poszczególnych epokach i jakie tworzyły zespoły 
(wielkość, obsada itd.). Referaty należy wysłać na mój adres email olgierdhryniewicki@vp.pl

Klasa II PSM II st.

Drodzy uczniowie,
w związku z tym, że obchodzimy w tym roku 210 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, proszę, żeby każdy  
z Was napisał referat na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina (2 strony w formacie A4), korzystając  
z dostępnych źródeł, odręcznie. Skan lub zdjęcia należy mi wysłać na email olgierdhryniewicki@vp.pl

Klasa III PSM II st.

Drodzy uczniowie,
proszę, żeby każdy z Was, korzystając z Internetu napisał mi po dwa referaty na temat wybranych 
kompozytorów polskich doby renesansu (2 strony A4, odręcznie) i wysłał mi to na email   
olgierdhryniewicki@vp.pl

Klasa IV PSM II st.

Drodzy uczniowie,
czekam w dalszym ciągu na zaległe prace (referaty). Proszę zapoznawać się z rozdanymi notatkami.

Klasa V PSM II st.

Drodzy uczniowie, proszę napisać referaty (2 strony A4 odręcznie) na tematy: Fryderyk Chopin, Stanisław 
Moniuszko, Henryk Wieniawski - życie i twórczość. Proszę skupić się głównie na twórczości (2/3 treści).

Klasa III PSM II st. Wydz. wok.

Drogie uczennice, czekam na zaległe prace.

Pozdrawiam wszystkich
Olgierd Hryniewicki 
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