
SM/ KLASA II/4, KS 

 

01-15.06.20 

1.Synkopa -zapoznaj się z materiałem filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=40SSpDtBPzY 

2.Solfeż str.243 - przeanalizuj przykłady 

   Str.258 ćw. 63-70 

3.Dyktanda 132-136 (do odesłania) 

 

(materiały na Messenger) 

 

25-29.05.20 

1.Wprowadzenie progresji -karta pracy str.81 (do odesłania) 

2.Dyktanda 201, 202, 203 (do odesłania) 

3.Przykłady muzyczne 

   https://www.youtube.com/watch?v=Q0D4k5kOKEc 

(materiały na Messenger) 

 

18-22.05.20 

1.Zbuduj trójdźwięki gamowłaściwe na kolejnych stopniach gamy g-moll harmonicznej, podpisz i 

zaśpiewaj je - pamiętaj o znakach przykluczowych  

2. Solfeż 416,417, 423 (do odesłania) 

3.Dyktanda 96-97 (do odesłania) 

(materiały na Messenger) 

 

11-15.05.20 

1.Zapisz w zeszycie gamę g-moll i jej odmiany. Podpisz stopnie, zaznacz półtony, tetrachordy. 

Zapisz triadę, podpisz stopnie. Zaśpiewaj. Str.128 w solfeżu. 

2. Solfeż ćw.404,409 (do odesłania),422. 

3.Dyktanda 92 –95 (do odesłania) 

(materiały na Messenger) 

 

 

04.05-008.05.20  

1.Przeanalizuj interwał tryton i jego rozwiązanie/str.53 

2.Zad 1 i 3 - zapisz w zeszycie/str.53 

3.Dyktando 88. 

(materiały na Messenger) 

 

 

 

27.04-01.05.20 

1.Zbuduj trójdźwięki gamowłaściwe na kolejnych stopniach gamy B-dur, podpisz i zaśpiewaj je 

(pamiętaj o znakach przykluczowych). 

2. Solfeż ćw. 390, 394. 

3.Dyktanda 84, 85, 86, 87. 

(materiały na Messenger) 

 

20-24.04.20 

1.Przepisz do zeszytu gamę B-dur i triadę/str.116, zaznacz półtony, tetrachordy i podpisz funkcje w 

triadzie (T,S,D) – zaśpiewaj. 

2.Solfeż ćw.365, 367, 388. 

https://www.youtube.com/watch?v=40SSpDtBPzY
https://www.youtube.com/watch?v=Q0D4k5kOKEc


3.Dyktanda 81,82,83. 

(materiały na Messenger) 

 

13-17.04.20 

1.Rozpoznaj interwały, trójdźwięki, gamy. 

2.Dyktanda 112,113,114/str.50 

3.Solfeż ćw.109,110,111/str.268 

(materiały na Messenger) 

 

06-10.04.20 

1.Podpisz interwały i zbuduj ich przewroty. 

2.Śpiewaj gamę i triadę a-moll. 

3.Dyktanda 11, 12, 13 w tonacji a- moll. 

4.Dyktanda rytmiczne 110, 111. 

5.Solfeż ćw. rytm. 29 i ćw.mel. 85 

(patrz Messenger) 

 

31.03 -02.04.2020 

1.Przewroty interwałów – przeanalizuj. Zadanie 1/str.77  

2.Śpiewaj gamę a-moll i triadę. 

3.Rozpoznaj interwały, trójdźwięki, gamy. 

4.Dyktanda 106, 107, 108, 109 

5.Solfeż ćw. rytm. 23-30. 

(patrz Messenger) 

 

26.03.2020 

1.Zbuduj podane interwały w górę lub w dół od kolejnych stopni gamy C-dur:  

7w, 3m, 6m, 4cz, 2m, 6m, 5cz, 7m 

- zaśpiewaj interwały. 

2.Dyktando pamięciowe nr 8 

3.Dyktando dwugłosowe  w C-dur nr 10. 

(Materiały na grupie Messenger) 

 

24.03.2020 

1.Posłuchaj i rozpoznaj interwały, trójdźwięki i gamy. 

2.Dyktanda - układanki nr 5, 6 w kluczu basowym. 

3.Solfeż – ćw.mel-rytm nr 61 solmizacją, 62 literami, z taktowaniem. 

(Materiały na grupie Messenger) 

 

19.03.2020  

1.Zbuduj trójdźwięki od podanych dźwięków. 

2.Dyktando nr 4. 

3.Solfeż – ćw. melodyczno-rytmiczne nr 190, 272, 308, 408, 384. 

(Materiały na grupie Messenger) 

 

17.03.2020 

1.Zbuduj interwały w górę i w dół od podanych dźwięków. 

2.Dyktanda  nr 1,2,3 w C-dur. 

3.Solfeż L. Florek - ćwiczenia rytmiczne nr 22,39,56, 58. 

(Materiały dostępne na grupie Messenger) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


