
MUZYKA KLASA 7 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 20.04.2020 – 24.04.2020 
 

 

Temat: Duet, tercet, kwartet, kwintet…, czyli dźwięki jak barwy. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 96-97 

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 wybrane zespoły wykonawcze, ich możliwości brzmieniowe i 

różnice między nimi. Karty nie musisz drukować, ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu 

myszką. Powodzenia! 

Od kiedy tylko istnieje muzyka zawsze starano się wzbogacić jej brzmienie – konstruowano nowe instrumenty, 

szukano innych sposobów grania na nich lub łączenia różnych barw w jednym zespole. Pomysłów na mieszanie barw 

różnych instrumentów może być bardzo wiele. 

Zespoły kameralne liczą od 2 do 9 osób, występowały już w średniowieczu i wczesnym renesansie, lecz 

pełniły przeważnie rolę towarzyszącą dla śpiewaków, dopiero w okresie baroku zyskały na znaczeniu 

Duet (duo) – to dwie osoby śpiewające (duo - grające) 

Tercet ( trio) – to 3 muzyków wokalistów (trio - instrumentalistów) 

Kwartet – 4 muzyków 

J.Haydn – Kwartet smyczkowy op.76 nr2 

https://www.youtube.com/watch?v=PWLrHydXav0 

Nieco większym zespołem jest kwintet – 5 muzyków, sekstet – 6 muzyków, septet – 7 muzyków, oktet – 8 

muzyków, nonet – 9 muzyków 

Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: 

https://prezi.com/kqbzsldx0zsq/instrumentalne-zespoy-kameralne/ 

 

 

Większy skład instrumentalny to już orkiestra kameralna. 

W.A.Mozart – Eine kleine Nachtmusik (orkiestra smyczkowa) 

https://www.youtube.com/watch?v=r_oK8dKIBYc 

 

Orkiestra symfoniczna to największy zespół muzyków - instrumentalistów. W skład orkiestry wchodzą 

wszystkie grupy instrumentów (strunowe, dęte i perkusyjne). Na czele orkiestry stoi dyrygent, który jest 

odpowiedzialny za całą warstwę muzyczną. Drugą osobą po dyrygencie jest koncertmistrz (najważniejszy 
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muzyk w orkiestrze), którym jest najczęściej pierwszy skrzypek (o tym zespole dokładniej mówiliśmy w 

klasie szóstej) 

G.Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell 

https://www.youtube.com/watch?v=j3T8-aeOrbg 

 

Kolorystyka brzmieniowa - jest związana ze środkami wykonawczymi  w utworach, im większa i bardziej  

                        urozmaicona jest obsada wykonawcza, tym większe możliwości kształtowania kolorystyki   

 

O tym, w jaki sposób obsada instrumentów może wpływać na wykonanie utworu, przekonasz się na 

przykładzie poniższych utworów. Posłuchaj ich fragmentów. 

  M.Rimski-Korsakow – Lot trzmiela 

https://www.youtube.com/watch?v=kLvC1046t7w       (duet wiolonczelowy) 

https://www.youtube.com/watch?v=8alxBofd_eQ        (fortepian) 

https://www.youtube.com/watch?v=p2Fn892wz3c       (gitara) 

https://www.youtube.com/watch?v=pgLODq5URUo     (orkiestra symfoniczna) 

Queen – Bohemian Rhapsody 

https://www.youtube.com/watch?v=aCFnzSCzoYA         (solo z akompaniamentem fortepianowym) 

https://www.youtube.com/watch?v=RFPnZayG0VI         (kwartet gitarowy) 

https://www.youtube.com/watch?v=aCFnzSCzoYA         (orkiestra symfoniczna) 

https://www.youtube.com/watch?v=ojRj2JK5oCI           (wersja wokalna - szczególnie polecam:) 

 

Zadanie  podlegające ocenie (dostępne również na platformie Teams z zakładce „Zadania”) – wykonaj je 

proszę w wersji „elektronicznej” lub „pisanej” (kartkę podpisz imieniem, nazwiskiem i klasą, zdjęcie lub 

scan wyślij na adres mailowy izdyb.muzyka@interia.pl ) 

Korzystając z dostępnych źródeł wymień instrumenty wchodzące w skład zespołów kameralnych: 

1) Kwartet smyczkowy 

2) Kwintet fortepianowy 

3) Kwintet dęty blaszany 

4) Trio stroikowe 

 

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

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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