
Dzień dobry 

Klasa 5  C6 

 

Proszę o wpisanie tematu: Muzyka ludzi pierwotnych i w starożytności. 

Należy następnie przeczytać rozdziały ze str. 146 - 148. Proszę posłuchać załączonych przykładów 

muzycznych i wypisać z podręcznika instrumenty, których używano w starożytności (również te                        

z przykładów). Nie trzeba tego odsyłać. Przypominam jednocześnie o zaległych zadaniach. 

https://youtu.be/JU4QRxsZhjg  lira sumeryjska 

https://youtu.be/27opcKxcg1c lira grecka 

https://youtu.be/bydqNRYgbuc przykład muzyki antycznej Grecji - Drugi delficki hymn do Apolla 

https://youtu.be/Bty066C2si4 grecki aulos 

https://youtu.be/1IlZgj2FAHA starorzymski cornu 

https://youtu.be/-DIIaCUJ1yQ celtycki instrument wojenny carnyx 

https://youtu.be/zZey_H8qmQA organy wodne hydraulis 

 

Klasa 6  C6 

 

Temat: Najważniejsze formy muzyki instrumentalnej. 

Proszę sobie przeczytać rozdziały z podręcznika dotyczące:  suity, ronda, wariacji, sonaty, symfonii                  

i koncertu. Następnie należy przesłuchać załączone przykłady muzyczne. Proszę ich tytuły zapisać                             

w zeszycie. Nie trzeba tego odsyłać. Przypominam o zaległych zadaniach. 

https://youtu.be/w26Qkm4wbGk J.S.Bach - II Suita orkiestrowa h-moll  BWV 1067 

https://youtu.be/-hde6-oAorQ L.van Beethoven - Rondo C-dur op. 51 nr 1 

https://youtu.be/xyhxeo6zLAM W.A.Mozart - Wariacje C-dur "Ach, powiedz mi, mamo" KV 265 

https://youtu.be/XXIu0MRuIQU W.A. Mozart - 16 Sonata C-dur KV 545 

https://youtu.be/jv2WJMVPQi8 L.van Beethoven - 5 Symfonia c-moll op.67 

https://youtu.be/T7KNd6W5OXo H. Wieniawski - II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 

 

Klasa I PSM II st. 

 

Proszę przeczytać rozdział dotyczący instrumentów perkusyjnych z przesłanych wcześniej na grupę 

notatek lub z podręcznika Drobnera i wysłuchać poniższych przykładów muzycznych.                        

Przypominam o zaległych zadaniach. 

https://youtu.be/ON28ryxzaEg 

https://youtu.be/R8_GAMDePkI 

https://youtu.be/oYamxCegYl0 

https://youtu.be/kqlcOlbfPzE 

https://youtu.be/-Uok_WpjCTc 

https://youtu.be/9esWG6A6g-k 

https://youtu.be/EGt000iascg 
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Klasa II PSM II st. 

 

Proszę wysłuchać i przeanalizować poniższe przykłady muzyczne. 

https://youtu.be/xyhxeo6zLAM wariacje - budowa okresowa (temat) i szeregowanie (poszczególne 

numerowane wariacje) oraz ewolucjonizm (zmiany tematu). 

https://youtu.be/HB8-w5CvMls preludium - ewolucjonizm motywiczny, fuga - ewolucjonizm 

tematyczny (przechodzenie tematu przez różne głosy kompozycji). 

https://youtu.be/QLa_MIWZJow Obrazki z wystawy - poszczególne części (szeregowanie) zestawione 

ze sobą jako "obrazy na wystawie", są połączone "promenadą", czyli przejściem od obrazu do obrazu. 

Promenada przyjmuje każdorazowo inną postać (wersję) - ewolucjonizm. 

https://youtu.be/hbnunexhlXM - wielka budowa typu ABA. Część A(aba), część B (cdc), część A (aba). 

Należy odliczyć powtórki. 

 

Klasa III PSM II st. 

 

Proszę przeczytać z notatek rozdziały ze str. 7-10 i następnie wysłuchać i zapisać następujące 

przykłady muzyczne: 

https://youtu.be/BRfF7W4El60 

https://youtu.be/36Y_ztEW1NE 

https://youtu.be/K8-IrXDAm8I 

https://youtu.be/8Sr5gnDO0m0 

https://youtu.be/4NBII2K1YnU 

https://youtu.be/olm_lYqfRpE 

https://youtu.be/mUmTjrTk8Uc 

https://youtu.be/orEwwkLnqZ4 

https://youtu.be/g4FehIqpmTc 

https://youtu.be/xhLdiHHUlCs 

https://youtu.be/b-l9qGkjK4I 

https://youtu.be/XITlmDJ9-Hk 

https://youtu.be/XoTfSQOqOis 

https://youtu.be/vh7zeSBoVIE 

Przypominam o zaległych zadaniach. 

 

Klasa IV PSM II st. oraz  Klasa III wydz. wokalny 

 

Proszę przesłuchać następujące przykłady muzyczne: 

J.S.Bach - Koncerty brandenburskie, Suity orkiestrowe, Koncerty skrzypcowe i klawesynowe, Wielką 

mszę h-moll, Pasje wg. Św. Mateusza i Jana (fragmenty), Suity klawesynowe (angielskie i francuskie); 

G.F.Haendel - Oratoria: Mesjasz, Juda Machabeusz, Izrael w Egipcie, Saul, Tryumf czasu i 

rozczarowania (prawdy) - fragmenty, suity klawesynowe, opery: Rinaldo, Kserkses, Orlando - 

fragmenty; Muzyka na wodzie, Muzyka ogni sztucznych. 

Przypominam o zaległych zadaniach. 
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Klasa V PSM II st. 

 

Do tematu "Kierunki narodowe w muzyce XIX w." należy przesłuchać następujące przykłady 

muzyczne: 

Tańce połowieckie z opery "Kniaź Igor" Borodina, Fragmenty oper "Chowańszczyzna" i "Borys 

Godunow" oraz "Jarmark soroczyński" Musorgskiego, fragmenty oper Czajkowskiego "Dama Pikowa", 

"Eugeniusz Oniegin", balety "Jezioro łabędzie", "Dziadek do orzechów" i "Śpiąca królewna", IV, V i VI 

Symfonia, Koncert fortepianowy b-moll, skrzypcowy D-dur, Romeo i Julia; Rimskiego - Korsakowa 

"Szecherezada", Obrazki z wystawy Musorgskiego; B. Smetany - Moja ojczyzna, Dvoraka - IX Symfonię 

"Z Nowego Świata";Dwie suity "Peer Gynt" E.Griega i jego koncert fortepianowy a-moll; J. Sibeliusa - 

Koncert skrzypcowy; G.Faure - Requiem, C.Saint- Saensa - Karnawał zwierząt, Introdukcja i rondo 

capriccioso; M. de Falli - Taniec ognia, z baletu "Czarodziejska miłość" i fragmenty z baletu 

"Trójgraniasty kapelusz", I.Albeniza - Asturias, Granada, Granadosa - Goyescas, Tańce hiszpańskie. 

Przypominam o zaległych zadaniach. 

 

 

Olgierd Hryniewicki 


