
Materiały z audycji muzycznych dla klas: 6 c/6 i 4 c/4. 

Wypełnij proszę kartę pracy z klasycyzmu.  

  

Z kształcenia słuchu – gamy bemolowe: 

zbuduj gamy: 

- c-moll harmoniczną,  

- d-moll naturalną, 

- b-moll dorycką 

- g-moll melodyczną, 

- Es-dur harmoniczną, 

- As-dur naturalną. 

We wszystkich wyżej wymienionych gamach zaznacz półtony (pomocna będzie klawiaturką). 

Zbuduj także trójdźwięki triady harmonicznej, nazwij je i określ funkcje (T, S, D) w Des-dur i f-moll. 

Pamiętaj, trójdźwięki triady harmonicznej budujemy do durowej naturalnej oraz do molowej 

harmonicznej.   

  

Wiadomości znajdziesz w podręcznikach. Praca zostanie sprawdzona, skorygowana i oceniona. O wpisaniu 

oceny do dziennika decydujesz Ty – Uczeń. Prace proszę nadsyłać do 24 marca 2020 r. na adres meilowy: 

ksztamuz@interia.pl 

Pozdrawiam 

Justyna Moskalik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/


Klasycyzm 
1. Na jaki czas przypada klasycyzm? 

 

2. Wymień i opisz formy muzyczne epoki klasycznej (3). 

 

 

 

 

 

 

3. Wymień  z imienia i nazwiska trójkę klasyków wiedeńskich. Który z nich był najstarszy, a który 

najmłodszy? 

 

 

 

4. Wymień 3 wydarzenia historyczne epoki klasycznej. 

 

 

 

 

 

5. Do podanych tytułów dopisz formę muzyczną (gatunek muzyczny) oraz kompozytora: 

tytuł Kompozytor (imię, nazwisko) forma muzyczna 

„Stworzenie świata”   

„Wesele Figara”   

„Chrystus na Górze Oliwnej”   

Symfonia „Zegarowa”   

„Czarodziejski flet”   

Missa solemnis   

Requiem   

„Fidelio”   



„Klasyczny” quiz 

Przeczytaj tekst 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/epoki/klasycyzm/ 

Następnie wypełnij quiz „prawda – fałsz”. 

 

1. W klasycyzmie rozwijał się gatunek muzyczny charakterystyczny dla tej epoki: madrygał. 

prawda       fałsz 

 

2. W klasycyzmie tworzyli nie tylko Joseph Haydn i Wolfgang Amadeusz Mozart, ale także Carl 

Philipp Emanuel Bach i Luigi Boccherini. 

prawda       fałsz 

 

3. Początkiem epoki klasycznej był styl galant. 

prawda       fałsz 

 

4. Muzyka w nowym stylu (na początku klasycyzmu) miała być wesoła, przyjemna, prosta, ale też 

elegancka. 

prawda       fałsz 

 

5. Dominowała faktura polifoniczna. 

prawda       fałsz 

 

6. Najbardziej ceniono muzykę instrumentalną. 

prawda       fałsz 

 

7. W tej epoce powstały nowe formy muzyczne jak symfonia, kwartet smyczkowy, czy uwertura 

koncertowa. 

prawda       fałsz 

 

8. W tej epoce powstał klarnet oraz fortepian, nazywany „pianoforte”. 

prawda       fałsz 

 

9. Do oper skomponowanych przez Wolfganga Amadeusza Mozarta należą między innymi: Wesele 

Figara, Don Giovanni, Czarodziejski flet. 

prawda       fałsz 

 

10. Późna twórczość Ludwika van Beethovena zapowiadała już nową epokę w historii muzyki — 

rozmantyzm. 

prawda       fałsz 

 

 

 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/epoki/klasycyzm/

