
Dzień dobry 

Klasa 5  C6 

Proszę zapisać w zeszycie temat:   Muzyka w średniowieczu. 

Należy następnie przeczytać rozdział z podręcznika ze str. 148 -151 i obejrzeć filmy pod wskazanymi 

linkami. Tytuły wysłuchanych utworów proszę wpisać do zeszytu. Nie odsyłacie tej notatki. 

Przypominam o zaległościach. 

https://youtu.be/8pZWJkfZkAw 

https://youtu.be/HWUko9L44X0 

https://youtu.be/6mcxEtyEUw4 

https://youtu.be/3P2Pr6kUxtA 

https://youtu.be/Wv8LriCtwxE 

https://youtu.be/86ztPcm1WkY 

https://youtu.be/86ztPcm1WkY 

https://youtu.be/ODxqhI2R3tc 

 

Klasa 6  C6 

Proszę zapisać w zeszycie temat:   Utwory polifoniczne. 

Proszę przeczytać następnie temat ze str. 60 -64, przypomnieć sobie pojęcia zaznaczone 

wytłuszczonym drukiem i wysłuchać poniższych przykładów muzycznych.                                                              

Tytuły należy zapisać w zeszycie. Nie odsyłacie tej notatki. Przypominam o zaległościach. 

https://youtu.be/NlprozGcs80 

https://youtu.be/b4FU8yz4BYY 

https://youtu.be/pWGnvoxuKrs 

https://youtu.be/zpoESQ2TcXU 

https://youtu.be/HB8-w5CvMls 

https://youtu.be/usrKPwfUE08 

https://youtu.be/A6u8_VNHlVw 

 

Klasa I PSM II st. 

Temat: Rozwój zespołów instrumentalnych. 

Do napisanego przez Was wcześniej referatu należy wysłuchać poniższych przykładów muzycznych. 

Proszę przeanalizować te utwory pod kątem użytych instrumentów. Warto uzupełnić sobie notatki                       

o informacje z filmów. Tytuły zapisać w zeszycie. Nie odsyłacie tej notatki.                                                            

Plik  z notatką o orkiestrze będzie wysłany na grupę. Przypominam o zaległościach. 

https://youtu.be/QGVNsTpyJZY 

https://youtu.be/-j4uFTdfTn8 

https://youtu.be/t59s3MCDAew 

https://youtu.be/PfqkA5qMi3I 

https://youtu.be/EVAB2z1RPu4 

https://youtu.be/ScyTHuKDCFc 

https://youtu.be/wNmyYgkG2z8 

https://youtu.be/-X1BAHHYsGg 

https://youtu.be/rOVh9GjtcE4 

https://youtu.be/rOVh9GjtcE4 

https://youtu.be/cao6WyF-61s 

https://youtu.be/71A_sm71_BI 
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Klasa II PSM II st. 

Temat: Gatunki muzyki wokalnej i instrumentalnej.                                                                                                                

Plik z notatką będzie wysłany na grupę. Proszę dokładnie przeczytać przesłany dokument. 

Należy też wysłuchać poniższych przykładów muzycznych i zapisać ich tytuły.                                      

Przypominam o zaległościach. 

https://youtu.be/SoteyAXuEKY 

https://youtu.be/SCm9O2KNEX4 

https://youtu.be/AMxgzOL-7wU 

https://youtu.be/9A1bkxanonQ 

https://youtu.be/Jf2J0ykoW2A 

https://youtu.be/lnXLVTi_m_M 

https://youtu.be/TGXXLaO0Ke4 

https://youtu.be/n9oQEa-d5rU 

https://youtu.be/Wq5Ks3_r6f0 

https://youtu.be/gC-0W6FK3zc 

https://youtu.be/gZjdAWgjLx8 

https://youtu.be/wlo0LmG3FpU 

https://youtu.be/A6u8_VNHlVw 

 

Klasa III PSM II st. 

Proszę przeczytać z notatek ostatnie rozdziały dotyczące renesansu (dramat muzyczny, życiorysy 

Monteverdiego i Gabrielich) i wysłuchać przykładów, które są wymienione w tekście.                          

Przypominam o zaległościach. 

 

Klasa IV PSM II st. i III wydz. wokalny 

Proszę obejrzeć filmy biograficzne o kompozytorach: 

https://youtu.be/PxpzOrGqTwg 

https://youtu.be/IMA4Lg0ksu0 

Przypominam o zaległościach. 

 

Klasa V PSM II st. 

Proszę obejrzeć filmy biograficzne o kompozytorach: 

https://youtu.be/IMA4Lg0ksu0 

https://youtu.be/fodiVZQvags 

https://youtu.be/8vD9C5rV34Y 

Przypominam o zaległościach. 

 

 

Olgierd Hryniewicki 
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