
kl. IV C6 i II C4 

Temat: Dynamika. (proszę wpisać temat do zeszytu z datą 28.10.2020 ) 

Proszę przeczytać artykuł na stronie: 

http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/terminy/dynamika/ 

a następnie przepisać do zeszytu najczęściej stosowane oznaczenia dynamiczne oraz 

oznaczenia zmian dynamicznych.  

Polecam także film: https://www.youtube.com/watch?v=JL30_RnTaI0 

Proszę zastanowić się, jaka dynamika pojawia się w następujących utworach: 

E.Grieg - Suita "Peer Gynt" - "W grocie Króla Gór" 

https://www.youtube.com/watch?v=XTXNqfUWT5E 

M. Ravel - "Bolero"  

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E 

 

kl. V C6 i III C4 

Temat: Muzyka instrumentalna w baroku. (proszę wpisać temat do zeszytu z datą 

28.10.2020) 

Proszę przepisać lub wkleić notatkę: 

SONATA BAROKOWA  

 W połowie XVII wieku wykształcają się dwa typy sonat: 

1. sonata da camera – sonata świecka, komnatowa (wł. camera – komnata, pokój), o 

budowie suity; 

2. sonata da chiesa – sonata kościelna, składająca się z czterech części: wolna – szybka – 

wolna – szybka. 

Sonaty najczęściej pisane były na jeden lub na dwa instrumenty solowe oraz basso continuo. 

W roli instrumentów solowych najczęściej występowały instrumenty smyczkowe. 

 

SUITA  

Suitę tworzyły naprzemiennie ułożone szybkie i wolne części taneczne, zazwyczaj w 

układzie: preludium, allemande, courante, sarabande, gigue [czyt. żig], uzupełnianym 

dodatkowymi częściami. Suity tego typu pisali mistrzowie baroku, tacy jak François 

Couperin i Jan Sebastian Bach. 

FUGA 

Kompozycja zbudowana z dwóch lub więcej głosów, w której melodia nazywana tematem 

grana jest najpierw przez jeden głos, a potem powtarzana i modyfikowana przez inne głosy. 

Fuga jest najważniejszą i jedną z najbardziej kunsztownych form muzyki polifonicznej, która 

osiągnęła szczytowy rozwój w twórczości Jana Sebastiana Bacha. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonata_da_camera
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonata_da_chiesa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Basso_continuo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrument_smyczkowy
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/preludium
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/sarabanda
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/gatunki/gigue
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/couperin-francois-1668-1733
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/couperin-francois-1668-1733
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/jan-sebastian-bach-1685-1750
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/terminy/polifonia
http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/bach-jan-sebastian-1685-1750


Proszę posłuchać utworów: 

http://muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/sonata-g-dur-nr-3-luigi-boccherini/ 

http://muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-ii-suita-orkiestrowa-h-moll-bwv-

1067/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9OUfBDIGhw  (pierwsza fuga) 

kl. VI C6 i IV C4 

Temat: Franz Schubert - życie i twórczość.  

(proszę wpisać temat do zeszytu z datą 28.10.2020) 

Proszę przeczytać artykuł dostępny na stronie:  

http://muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/schubert-franciszek-1797-1828/ 

i na jego podstawie sporządzić krótką notatkę w zeszycie. Proszę także posłuchać utworów 

zamieszczonych na powyższej stronie. 

 

 

 


