
MUZYKA KLASA 7 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 8.06.2020 – 10.06.2020 
 
 

Temat: Viva la musica 
 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 130-137 

Część praktyczna: słuchanie muzyki,  rozwiązanie zadań online 

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

 

Witaj ponownie! 

Dzisiaj poznasz charakterystykę kolejnych muzycznych epok, kompozytorów i ich muzykę. Karty nie 

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

Ostatnio poznaliśmy muzykę starożytności, średniowiecza i renesansu. Kolej na muzykę baroku. 

Zapraszam do zapoznania się z informacjami w poniższym linku 

https://view.genial.ly/5e9d3fb0f69c430d826e9347/horizontal-infographic-lists-barok-w-muzyce 

Wiesz już, że w baroku: 

 Powstały formy muzyczne: opera, oratorium, sonata, koncert solowy, suita (zbiór tańców) 

 Na dworskich balach królował nasz polski polonez 

 Początek ma system dur i moll 

 Powstaje szereg instrumentów, a inne osiągają doskonałość (np. klawesyn), rozkwit przeżywają pracownie 

lutników (budowniczych instrumentów strunowych) – Stradivarich, Amatich, a w Polsce – Grobliczów i 

Dankwartów 

 Kompozytorzy: Jan Sebastian Bach, Jerzy Fryderyk Haendel, Antonio Vivaldi 
 

Piosenka w temacie największego kompozytora baroku Jana Sebastiana Bacha – przypomnij ją 

proszę  

 Zacznij od Bacha 

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

 

Śmierć Jana Sebastiana Bacha wyznacza początek nowej epoki – klasycyzmu. 

W tej epoce artyści dążyli do równowagi formy i treści, a doskonała konstrukcja i porządek były 

najważniejsze również dla kompozytorów. Stąd rozwój form muzycznych według ściśle określonego 

„przepisu” -  ronda, wariacji, koncertów, sonat i symfonii. 

Znalazły one swoje ukoronowanie w twórczości Klasyków Wiedeńskich: Józefa  Haydna, Wolfganga 

Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena. 

W linkach poniżej szereg ciekawostek o tych kompozytorach oraz przykłady z ich twórczości. 

 

W.A.Mozart - https://www.youtube.com/watch?v=4YgjYCKCcDs 

J.Haydn - https://www.youtube.com/watch?v=tjBzhYxRquk 
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L van Beethoven - https://www.youtube.com/watch?v=lppCMwKp-r4&t=13s 

Muzyka klasycyzmu to również: 

 

 Wielkie orkiestry symfoniczne 

 Rozwój zawodu dyrygenta 

 Rozwój muzyki kameralnej 

 Powstanie… polskiego  hymnu narodowego! 

 

Romantyzm – to epoka, która wyniosła muzykę na wyżyny jako „najbardziej romantyczną ze wszystkich sztuk”. 

 Nastąpiło połączenie muzyki i sztuki 

 Muzyka miała wyrażać uczucia i nastroje człowieka 

 Powstaje liryka wokalna – pieśni (w tym roku poznaliśmy kompozytorów pieśni solowych Schuberta, 

Schumana, a w Polsce Stanisława Moniuszko i jego Śpiewniki Domowe) 

 Królują formy muzyczne – sonaty, wariacje, ballady, poematy symfoniczne, opery 

 To także epoka wielkich wirtuozów – Franciszka Liszta i Niccolo Paganiniego 

 W Polsce to twórczość Fryderyka Chopina i twórczość operowa Stanisława Moniuszki 

 To również działalność najwybitniejszego polskiego etnografa (badacza i zbieracza folkloru) – Oskara 

Kolberga 

 

Muzyka XX wieku  i współczesna – to czas wielkich eksperymentów. 

 Powstały takie style jak impresjonizm i ekspresjonizm 

 Muzyka przekazywała barwy, wrażenia i nastroje 

 Powstaje nowe nurty, dodekafonia, aleatoryzm, sonoryzm, muzyka konkretna – o tym mówiliśmy w klasie 

szóstej i elektroniczna 

 Kompozytorzy: M. Ravel, C. Debussy, S. Rachmaninow, a w Polsce Witold Lutosławski i Krzysztof 

Penderecki 

 

Przedstawicielem aleatoryzmu był między innymi polski kompozytor  Witold Lutosławski (swoboda w wykonaniu 

utworu) 

Aleatoryzm  

https://www.youtube.com/watch?v=W5TgHeiVJyY 

Sonoryzm - Twórcami tego nurtu są polscy kompozytorzy II połowy XX w., między innymi Krzysztof Penderecki. 

W utworach tego nurtu nie jest ważna melodia, rytm czy harmonia – a brzmienie i dynamika. Ciekawe brzmienia 

powstają dzięki tzw. instrumentom preparowanym – posłuchaj ich brzmienia. 

Fortepian preparowany 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM 

https://www.youtube.com/watch?v=zgph8aPmRJs 

Muzyka konkretna - To nurt, w którym kompozytorzy sięgają po nagrane, przetworzone i zmiksowane 

odgłosy otaczającego świata, dźwięków przyrody, czy ruchu ulicznego 
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M. Musorgski - Taniec kurcząt w skorupkach z cyklu Obrazki z wystawy – wersja elektroniczna 

 

Na koniec jeden z największych muzycznych rewolucjonistów John Cage i jego utwór – posłuchaj 

koniecznie 

J.Cage – 4’33 

https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4&t=9s 

PODSUMOWANIE 

 Na początek ewolucja muzyki w wykonaniu rewelacyjnej grupy wokalnej 

      Pentatonix – Ewolucja muzyki 

https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs 

 

 Ustaw epoki we właściwej kolejności 
 

https://wordwall.net/pl/resource/2623259/muzyka/epoki-w-muzyce 

 

 

 Dopasuj twórców do epoki 
 

https://wordwall.net/resource/1091730/muzyka/epoki-w-muzyce-i-ich-przedstawiciele 

 

 Jeśli udało Ci się rozwiązać dobrze zadania – gratuluję ! Twoja wiedza z historii muzyki jest 

imponująca ! 

 

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

Pozdrawiam serdecznie, Izabela Zdyb 
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