
MUZYKA KLASA 7 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 1.06.2020 – 5.06.2020 
 

 

Temat: Viva la musica – cz.I – starożytność, średniowiecze, renesans 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 32-33, 124-129 

Część praktyczna: słuchanie muzyki 

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

 

Witaj ponownie! 

Dzisiaj poznasz podział muzyki na epoki oraz charakterystyczne cechy muzyki starożytności i 

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

Muzyka rozwijała się przez wieki. Zmieniała się poprzez te lata. Kompozytorzy dostarczali nowych form 

muzycznych, powstawały nowe instrumenty, rozwinęło się wiele zasad muzycznych. Historia muzyki 

została podzielona na epoki:  

 starożytność,  

 średniowiecze,  

 renesans,  

 barok,  

 klasycyzm,  

 romantyzm,  

 muzyka współczesna. 

  

Starożytność (podręcznik str.124-125) 

Starożytne zabytki świadczą o tym, że muzyka była ważna dla człowieka. Można znaleźć na nich 

instrumenty, figury taneczne, a nawet zapis muzyczny. W tym czasie: 

 Powstały pierwsze instrumenty perkusyjne, dęte i strunowe 

 Muzyka służyła celom religijnym i magicznym, obrzędowym 

 Była elementem rozrywki, np. tańce 

Z tamtego okresu właściwie nie zachowały się żadne zabytki, ale posłuchaj, jak mogła brzmieć muzyka w 

starożytności 

 

 Pieśń Seikilosa 

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

 

Średniowiecze (podręcznik str.126-127, 32-33) 

Średniowiecze było najdłuższą epoką naszej ery, trwało blisko 1000 lat!  

 Muzyka miała ścisły związek z chrześcijaństwem 

 Dominuje muzyka jednogłosowa a cappella (bez instrumentów)   

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


 Rozwój chorału gregoriańskiego (zbiór tradycyjnych, jednogłosowych śpiewów kościelnych, 

nazwany tak na cześć papieża Grzegorz I Wielkiego) 

 Ośrodkami kultury były klasztory i kościoły 

 Powstawały też formy muzyki świeckiej – ballady, pieśni jednogłosowe 

 Stworzenie notacji muzycznej i nazw solmizacyjnych (Guido z Arezzo) 

 Większość kompozytorów – to kompozytorzy anonimowi 

 Pierwszym znanym z imienia kompozytorem polskim był  Wincenty z Kielczy – autor hymnu 

Gaude Mater Polonia 

 Pierwszym polskim kompozytorem muzyki wielogłosowej był Mikołaj z Radomia 

 

      Najstarszym zabytkiem średniowiecznej muzyki, ale też poezji  polskiej jest pieśń Bogurodzica 

 Bogurodzica 

 

Zapoznaj się z informacjami o tej pieśni, ale też drugim zabytku muzyki polskiej – hymnie Gaude 

Mater Polonia w podręczniku na str.32-33 

 

Średniowieczna muzyka zapisywana była  w ręcznie zdobionych manuskryptach. 

W średniowieczu powielaniem rękopisów zajmowali się przede wszystkim mnisi. 
 

 Średniowieczne manuskrypty 

https://www.youtube.com/watch?v=f5CRH40qv1k 
 

 

Muzyka średniowiecza rozbrzmiewała nie tylko w kościołach, ale też na dworach, w pałacach, czy na 

miejskich rynkach. Jej wykonywaniem zajmowali się trubadurzy i truwerzy.  
 

W Polsce zachowały się także nieliczne zabytki muzyki świeckiej w tym pieśń Żaków (studentów) 

krakowskich z XV w – Breve Regnom – śpiewana podczas Juvenaliów (święto studentów) 

 Breve Regnum (krótkie panowanie) 
 

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

 

Inspirację muzyką średniowiecza można znaleźć  również w szeroko rozumianej muzyce rozrywkowej 

 Era - Ameno 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6xUnSVTh8fI 

I na zakończenie – podsumowanie wiadomości 

 

https://view.genial.ly/5ec648566515ea0d8ae51f85/presentation-starozytnosc-i-sredniowiecze 

 

Renesans (podręcznik str.128-129) 

 

 Epoka zwana Złotym wiekiem muzyki polskiej 

 

 W centrum zainteresowania artystów był człowiek i jego twórczy umysł 

 Równoległe rozwija się nurt muzyki wokalnej i wokalno – instrumentalnej, ale też kościelnej i 

świeckiej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_mniszy
https://www.youtube.com/watch?v=f5CRH40qv1k
https://www.youtube.com/watch?v=HYHqRTXvfBk
https://www.youtube.com/watch?v=6xUnSVTh8fI
https://view.genial.ly/5ec648566515ea0d8ae51f85/presentation-starozytnosc-i-sredniowiecze


 Popularną formą rozrywki był taniec, stąd zapotrzebowanie na tańce renesansowe 

 Muzykowano nie tylko w zaciszu domowym, ale zaczęły powstawać kapele w tym słynna 

Kapela Rorantystów na Wawelu 

 Twórcy nie byli już anonimowi – chętnie podpisywali się pod swoimi dziełami 

 Do najważniejszych kompozytorów polskich tego okresu należał 

 Wacław z Szamotuł (jego motety – utwory kościelne – były drukowane poza granicami 

Polski, co było niezwykłym osiągnięciem 

 

Mikołaj Gomółka – autor zbioru psalmów do słów przetłumaczonych przez Jana 

Kochanowskiego - ,Melodie na Psałterz Polski” 

 

Jan z Lublina (zakonnik i organista działający na terenie Kraśnika) – to właśnie w 

kraśnickim kościele znaleziono jego dzieło – Tabulaturę Jana z Lublina 

 

 Muzyka polskiego renesansu (wykonana na instrumentach z epoki) 

https://www.youtube.com/watch?v=t59s3MCDAew 

 

 Taniec z Tabulatury Jana z Lublina 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PJu2iIj4GE 

 Mikołaj Gomółka – Kleszczmy rękoma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-05ofXn_Os 

 

Po zrealizowaniu lekcji wypisz z podręcznika (s.32-33 i 126) nazwy instrumentów 

średniowiecznych i prześlij proszę na prywatnym czacie przez platformę Teams lub na adres 

izdyb.muzyka@interia.pl  

 

Dzisiaj to już wszystko. Wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Izabela Zdyb 

https://www.youtube.com/watch?v=t59s3MCDAew
https://www.youtube.com/watch?v=9PJu2iIj4GE
https://www.youtube.com/watch?v=0-05ofXn_Os
mailto:izdyb.muzyka@interia.pl

