
MUZYKA KLASA 6 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 11.05.2020 -15.05.2020 
 

 

Temat: Mistrzowie instrumentów. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 104,105,108 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki  

Termin realizacji: Do następnych zajęć zgodnie z planem (z wyłączeniem soboty i niedzieli - to jest Twój czas wolny:) 
 

Witaj ponownie!                                              

Ta karta pracy pozwoli Ci poznać sylwetki mistrzów instrumentów, których nazywamy wirtuozami. 

Karty nie musisz drukować, ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

 

Niektórzy artyści do perfekcji opanowali swój fach: sztukę śpiewania, grania na instrumencie czy 

dyrygowania. Tytuł mistrza jest przyznawany różnym wybitnym osobom, można go zastąpić określeniami 

typu: znawca, maestro, gwiazda, a w odniesieniu do muzyków – instrumentalistów – wirtuoz. Perfekcyjną 

grę opanowali zwykle już w dzieciństwie, a ich występy gromadziły i gromadzą tłumy melomanów na 

całym świecie. 

Jednym z najwybitniejszych wirtuozów w muzyce był XIX wieczny włoski kompozytor i skrzypek 

Niccolo Paganini – zadziwiał żywiołową grą i pokonywaniem karkołomnych trudności technicznych.  

Kilka ciekawostek z życia Paganiniego – przeczytaj koniecznie: 

 Do dzisiaj stanowi wielką zagadkę sama technika gry Paganiniego. Stawiano wiele hipotez, i nie 

szczędzono wyobraźni aby ją rozwiązać.  

 Lekarze stwierdzili nawet, iż miał on wklęsły obojczyk, co miało mu umożliwiać lepsze utrzymanie 

skrzypiec, oraz miał mieć według tej hipotezy nadrozwój palców.  

 Mówiono wiele, łącznie z tym, że jego dłonie cechowała oryginalność anatomiczna, miał też inaczej 

przez to prowadzić smyczek. 

  Na koncertach grywał tylko swoje własne utwory.  

 Jego ulubionym instrumentem zostały podarowane mu przez bogatego kupca skrzypce, które lutnik 

wypuścił w roku 1741. Lutnikiem tym był Giuseppe Guarneri del Gesú – jeden z najsłynniejszych 

lutników (budowniczych m.in. instrumentów strunowych smyczkowych, o czym mówiliśmy w klasie 5)  

 Praktycznie nikt nie potrafi grać tak jak on - niektórzy posądzali Paganiniego o konszachty z silami 

nieczystymi, bo nie wierzyli, że bez ich pomocy można tak genialnie grać! 

  Jako  człowiek obdarzony dużym poczuciem humoru, nie tylko tym plotkom nie zaprzeczał, ale wręcz 

je potwierdzał, odgrywając różne sceny, w których udawał, że widzi upiory lub sprawiał wrażenie 

opętanego. Świadkowie tych scen byli przerażeni, ale jednocześnie sale koncertowe pękały w szwach, 

przynosząc muzykowi ogromne zyski.  

 Wielu ludzi utrzymywało, że widzieli diabła podczas prób i występów genialnego skrzypka. Z powodu 

tych plotek kościół odmówił udzielenia Paganiniemu ostatniego namaszczenia i katolickiego pochówku. 

Cztery lata zabiegano o to, aby jego zwłoki mogły zostać przetransportowane do Genewy, ale pogrzeb 

odbył się dopiero w 1876 roku w Parmie. 
 

Niestety nagrań Paganiniego nie usłyszymy (nikt w jego czasach jeszcze nie myślał o nagrywaniu 

utworów:), ale w filmie o kompozytorze w postać wcielił się wirtuoz skrzypiec młodego pokolenia.  



David Garrett – wirtuoz skrzypiec młodego pokolenia, zaczął grać w wieku czterech lat, w wieku 5 lat 

wygrał pierwszy konkurs,    a w wieku 7 lat koncertował w całej Europie. W wieku 11 lat otrzymał skrzypce 

z pracowni Stradivariusa (ceny aukcyjne Stradivariusów sięgają 4 mln dolarów USA) 

N.Paganini – Kaprys nr 24  

https://www.youtube.com/watch?v=EjAzqZMLMHY 

N.Paganini – „La Campanella” 

https://www.youtube.com/watch?v=1vWINXmzQZE 

 

kolejny wirtuoz , który odcisnął trwałe piętno w historii muzyki. Na chrzcie nadano mu imiona: Joannes 

Chrysostomus Wolfgangus Theophilus – ale znamy go jako Wolfganga Amadeusza Mozarta. 

Kilka ciekawostek z życia Mozarta: 

 Był „cudownym dzieckiem” – jego geniusz ujawniła się w wieku 3 lat! 

 Swój pierwszy utwór napisał jako 5-latek, symfonię skomponował w wieku lat 8, zaś operę — 12.  

 Piętnastoletni młodzieniec miał na swoim koncie ponad 100 utworów!  

 Tego impetu twórczego nie stracił przez całe życie. Pisał prosto z głowy, bez prób i poprawek, 

pozostawiając po sobie olbrzymie dzieło  prawie 700 utworów, których pełne nagranie to ok. 180 płyt CD. 

 Mozart słynął z niespotykanej muzycznej pamięci, historii przeszedł jego wyczyn, gdy jako 14-latek po 

jednokrotnym wysłuchaniu zanotował 9-głosowe Miserere Allegriego, którego partytura była pilnie 

strzeżoną tajemnicą. 

 Zmarł mając zaledwie 35 lat.  Tajemnicza  śmierć Mozarta pozostaje bez wyjaśnienia do dzisiaj.  

 Nie wiemy, co było przyczyną śmierci Mozarta — wszystkich koncepcji jest ok. 120. Najbardziej 

prawdopodobne to ostra gorączka reumatyczna, zapalenie nerek, włośnica lub zakażenie paciorkowcem, 

zaś najmniej prawdopodobne jest to, że — jak głosi romantyczna legenda — został otruty przez 

kompozytora Antonia Salieriego (chorobliwie zazdrosnego o geniusz Mozarta) 

 Mozarta pochowano pospiesznie w zbiorowej mogile.  

 Mimo ciągłych problemów finansowych Mozart nigdy nie był nędzarzem. Na przykład w ostatnim roku 

życia zarobił w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze ponad 150 000 dolarów. 

fragment filmu Amadeusz – na pewno bez trudu rozpoznasz postać i geniusz Mozarta 

(pierwszy przy fortepianie to Salieri, drugi – cesarz Austrii , trzeci – Mozart) 

https://www.youtube.com/watch?v=-ciFTP_KRy4&t=107s 
 

Na zakończenie krótkie, ale obowiązkowe  zadanie na „+”     

Odwiedź proszę stronę : https://samequizy.pl/dawni-wirtuozi/,  rozwiąż quiz – nazwiska „dawnych” 

wirtuozów, które się w nim pojawiły przepisz i prześlij proszę na adres mailowy  izdyb.muzyka@interia.pl 

lub przez zakładkę zadania  platformie Teams.  Jeśli z jakiejś przyczyny nie możesz otworzyć quizu – 

możesz odszukać nazwiska 7 „dawnych” wirtuozów w dostępnych źródłach Powodzenia! 

Dzisiaj to już wszystko. Już wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 
  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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