
Dzień dobry

Klasa 5 C-6
Proszę o zapoznanie się z rozdziałem o instrumentach elektrycznych (str.130 - 134), następnie 
wysłuchanie przykładów muzycznych umieszczonych pod poniższymi linkami. W kolejności będą 
to:
1 i 2 - gitara elektryczna https://youtu.be/sXon4KB2cvQ https://youtu.be/4O_YMLDvvnw
3 - gitara basowa https://youtu.be/C_Xy_pD_Or8 
4 – theremin https://youtu.be/K6KbEnGnymk 
5 - fale Martenota https://youtu.be/v0aflcF0-ys 
6 - harfa elektryczna https://youtu.be/KPb20fK0R94 
7 - harfa laserowa https://youtu.be/LHCaUwf3eGA 
8 - ewi (syntezator klarnetowy) https://youtu.be/kOEF7f2HGoE 
9 - organy Hammonda https://youtu.be/2rqn4bYFUZU 
10 - syntezatory klawiszowe https://youtu.be/fpWNimba344 

Po wysłuchaniu i przeczytaniu proszę wpisać temat: Instrumenty elektryczne i odpowiedzieć na 
następujące pytania:
1. Na jakie grupy dzielą się instrumenty elektryczne?
2. Przyporządkuj instrumenty ze wskazanych przykładów muzycznych do odpowiednich, 
wymienionych powyżej grup.
3. Jaki sprzęt dodatkowo jest potrzebny, aby usłyszeć dźwięk z instrumentów elektrycznych?
4. Jakie specjalne funkcje ułatwiające i urozmaicające grę posiada keyboard?
Odpowiedzi proszę przesłać do przyszłego tygodnia na mój mail: olgierdhryniewicki@vp.pl 
Przypominam o zaległych zadaniach.

Klasa 6 C-6
Kontynuujemy powtórki materiału z audycji. Poniżej pytania, na które proszę odpowiedzieć 
pisemnie korzystając z podręcznika i notatek z zeszytu i przesłać na mój mail: 
olgierdhryniewicki@vp.pl

1. Wyjaśnij pojęcia:
    a. muzyka programowa
    b. muzyka absolutna
    c. melodia
    d. rytm
    e. tempo
    f. polifonia
    g. homofonia
    h. okres muzyczny
2. Wymień formy instrumentalne i wokalno - instrumentalne.
3. Z jakich części (elementów) składa się opera?
4. Wymień głosy ludzkie wchodzące w skład chóru mieszanego.
5. Wymień instrumenty podwójnostroikowe.
6. Co oznacza termin: instrument transponujący?
7. Jak się nazywa grupa składająca się z 5 muzyków?
8. Jak się nazywają nuty dla dyrygenta z zapisem partii wszystkich instrumentów orkiestry?
9. Co to jest imitacja?
10. Jakie grupy instrumentów wchodzą w skład orkiestry symfonicznej?
Przypominam o zaległych zadaniach.
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Klasa 1 PSM II st.
Materiały i zadania zostały zamieszczone na grupie klasowej. Jeżeli do kogoś nie dotarła jeszcze 
informacja o grupie, to proszę o kontakt z Karoliną Iwaniec z grupy piątkowej lub pisać na mój 
mail: olgierdhryniewicki@vp.pl 
Przypominam o zaległych zadaniach.

Klasy 2 - 5  PSM II st.
Materiały i zadania zostały wysłane na Wasze grupy klasowe. (Klasa 2 proszę się kontaktować         
z Amelią Rusnak.) 
Proszę się z nimi zapoznać i odpowiedzi odesłać na mój mail: olgierdhryniewicki@vp.pl do końca 
przyszłego tygodnia. Przypominam o zbliżającym się końcu roku i braku ocen. Niektórzy z Was     
w ogóle się do mnie nie odezwali. W razie pytań proszę pisać na mail.

Pozdrawiam wszystkich
Olgierd Hryniewicki 
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