
 DZIŚ POZNAMY ZAGADNIENIE ZWIĄZANE Z PISOWNIĄ DŹWIĘKÓW 

W DANEJ PRZESTRZENI MUZYCZNEJ. NASZĄ PRZESTRZENIĄ BĘDZIE 

PIĘCIOLINIA. 

 

Czy wiesz ile ma linii pięciolinia?? 😊 

 

 

 

Policz je od najniższej i podpisz cyferkami obok po lewej stronie. 

 

 Pamiętamy, że każda pięciolinia, która będzie zawierać na sobie dźwięki 

musi zaczynać się kluczem wiolinowym. A zatem przypomnijmy sobie jaką 

postać posiada klucz wiolinowy: 

 

Odrysuj ołówkiem kształt klucz.  

PAMIĘTAJ: Zawsze zaczynamy od postawienia kropki na 2 linii, zakreślając 

ślimaczy koło wokół niej.  

 

 

 



 Spróbuj również dokonać narysowania klucza bez szablonu i bez pomocy 

graficznej konturu. 

 

 

Na pewno Ci się udało. BRAWO. 

Nasz dzisiejszy dźwięk to dźwięk c z krzyżykiem 

Postać krzyżyka jest następująca: 

 

Krzyżyk to znak graficzny wykorzystywany w notacji muzycznej do 

podwyższenia fizycznego dźwięku o najmniejszą wartość dźwiękową tj. o pół 

tonu.  

Dostawiając krzyżyk do danej nutki podwyższamy wysokość brzmienia 

dźwięku o pół tonu do góry, dodają końcówkę is 

Stosując krzyżyk zmieniamy także nazwy dźwięku w gamie. 

I stopień gamy C – Cis 

II stopień gamy D – Dis  

III stopień gamy E – Eis 

IV stopień gamy F – Fis  

V stopień gamy G – Gis 

VI stopień gamy A – Ais 

VII stopień gamy H – His 

VIII stopień gamy C - Cis 



A teraz spróbuj samodzielnie nazwać dźwięki gamy, dodając do nich krzyżyk. 

NIE PODGLĄDAJ, użyj głowy, pamięci i sprytu😊 

 

I stopień gamy C –  

II stopień gamy D –   

III stopień gamy E –  

IV stopień gamy F –   

V stopień gamy G –  

VI stopień gamy A –  

VII stopień gamy H –   

VIII stopień gamy C –   

 

Omawiany wcześniej dźwięk. 

Znajduje się on między 3 i 4  linią 

 

 

Napiszmy na pięciolinii kilka krzyżyków: 

 

 

 



Napiszmy dalej krzyżyk z dźwiękiem c między 3 i 4 linią czyli dźwiękiem c z 

krzyżykiem tj. dźwiękiem cis 

 

 

Idąc dalej, przypomnij sobie jak wygląda klawiatura i jej układ dźwięków 

w pianinie, fortepianie czy dzwonkach.  

 

 

Mając przed oczami klawiaturę, nie trudno będzie zlokalizować Ci szukany 

dźwięk c z krzyżykiem czyli c2# 

 

 

 

 



NA KONIEC WYSŁUCHAJ CUDOWNIE BRZMIĄCEGO (szczególnie o poranku) UTWORU 

EDWARA GRIEGA, ZAPOZNAJĄC SIĘ Z FABUŁĄ UTWORU. 

 

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

 

 Edward Hagerup Grieg(1843-1907),norweski kompozytor szkockiego pochodzenia, 

napisał w latach 1874-75 muzykę do dramatu Henryka Ibsena "Peer Gynt"."Poranek" jest 

wprowadzeniem do IV aktu dramatu - w oryginale akcja rozgrywa się w Afryce, w filmie 

pokazano scenki z Wrocławia. 

 

 

 Peer Gynt (czyt. Per Gynt) – dramat napisany wierszem przez Henrika Ibsena. 
Wystawiony po raz pierwszy 24 lutego 1876 roku w Christianii (obecnie Oslo); w 
tłumaczeniu polskim we Lwowie roku 1910. Zawiera przesłanie filozoficzne wynikające z 
krytyki postaw Norwegów – zapatrzenia w samych siebie i duchowej bezpłciowości; 
widoczne są wpływy utworów folklorystycznych. Na zamówienie Ibsena Edward Grieg 
napisał muzykę do wybranych scen dramatu, z których do dzisiaj bardzo popularna jest 
dwuczęściowa suita pod tym samym tytułem.  

 Tytuł jest zarazem nazwiskiem głównego bohatera, gnuśnego i egoistycznego 
wieśniaka, który pierwotnie nie docenia czystej miłości Solvejgi. Porywa więc Ingridę – 
należącą do innego; zostaje skazany na wygnanie i podróżuje po świecie, trafiając na grotę 
Króla gór. Nie chce się ożenić z jego szkaradną córką, dlatego też ucieka. Płynie do innego 
kontynentu i krajów, przy czym szczególnie widoczny jest orientalizm (typowy dla 
romantyzmu, a więc i dla utworu z tego okresu) krain arabskich. Utrzymuje się tam i 
dorabia majątku z działalności przestępczej (handel ludźmi, oszustwo wskazujące, że jest 
prorokiem itd.). W kontaktach towarzyskich stacza się stopniowo na dno: utrzymuje 
związki ze stworami baśniowymi (trolle, gnomy – widoczny wpływ literatury ludowej), 
pozwala się omamić i okraść Anitrze (Anitra: dosł. z arab. Gęś), której już samo imię 
wskazuje na jej prostotę.  

 Po powrocie do Norwegii spotyka cnotliwą Solvejgę, wtedy już niewidomą, ponieważ 
wypłakała sobie oczy za Peer Gyntem. Czeka już na niego Przetapiacz Guzików (zwany 
także zależnie od tłumaczenia Odlewaczem Guzików) – mściwy wysłannik Śmierci. Peer 
Gynt ma zostać zamieniony w guzik, gdyż jest postacią nijaką i próżną, więc jego życie jest 
warte co najwyżej egzystencji guzika. Od kary ratuje go Solvejga, okłamując Przetapiacza 
Guzików, że Peer Gynt zachował wierność swoim ideałom. Po tym wydarzeniu tytułowy 
bohater odnajduje sens swojej egzystencji w miłości anielskiej Solvejgi.  

https://www.youtube.com/watch?v=CQUdKEyYdKk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
https://pl.wikipedia.org/wiki/24_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1876
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1910
https://pl.wikipedia.org/wiki/Folklor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edvard_Hagerup_Grieg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt_(suita)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orientalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prorok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Troll
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gnom
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_arabski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amier%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87

