
Przedmiot: muzyka 
Klasa: VII SP 
Temat: Z dziejów muzyki – muzyka XX w. Reprezentanci muzyki awangardowej. 

♪ Zaśpiewaj piosenkę „Wrażenia”                                                                                               
(muzyka: Dariusz Tarczewski, słowa: Arleta Niciewicz-Tarach)  
https://www.youtube.com/watch?v=34aE7XzgDmk 

 

„Wrażenia” 
(muzyka: Dariusz Tarczewski, słowa: Arleta Niciewicz-Tarach) 

1. Srebrzyste o świcie jest morze 
i światłem się mieni po kres… 
Szkarłatne wychyla się słońce –  
o, już jest! 
Nim barwy się zmienią, nasycą, 
nim w dali rozpłynie się mgła, 
impresja na płótnie Moneta –  
niechaj trwa! 
 
Ref. Wrażenia, wrażenia – ulotne jak sny! 
Impresje, spojrzenia… A co widzisz ty?… 
Wrażenia jak mgnienia kolorów i chwil… 
A co widzisz ty?... Co słyszysz ty?... 
 
2. Ten księżyc nad taflą jeziora 
w ciemności rozlewa swój blask, 
pozłocił kontury miasteczek, 
wsi i miast! 
Tu cienie przegonił znad łąki, 
tam wodę przeniknął do dna 
i w nutach się skrył Debussy’ego –  
niechaj gra! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



♪ Posłuchaj utworu Claude’a Debussy’ego „Światło księżyca” z „Suite bergamasque” 
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY 

Ćwiczenie 1                                                                                                                                                 

Opisz nastrój kompozycji Claude’a Debussy’ego „Światło księżyca”. Jakie cechy muzyki o nim 
decydują? 

Ćwiczenie 2                                                                                                                                            

Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu „Światło księżyca”. Oddaj w swojej pracy nastrój 
kompozycji Claude’a Debussy’ego. Posłuż się wyłącznie plamami barwnymi, bez ukazywania 
szczegółów i stosowania konturów. 

Ćwiczenie 3                                                                                                                                         

Ułóż utwór na flet lub dzwonki oraz instrumenty perkusyjne. Postaraj się, aby Twoja 
kompozycja miała ten sam nastrój co obraz Pabla Picassa „Kobieta z mandoliną”. 

 

♪ Posłuchaj utworu Witolda Lutosławskiego „Mała suita” cz. II „Hurra polka” 
https://www.youtube.com/watch?v=a3vOFGhMYTw 

Ćwiczenie 4                                                                                                                                               

Określ tempo utworu. Do jakiego rodzaju muzyki nawiązuje kompozycja Witolda 
Lutosławskiego „Mała suita”, cz. II „Hurra polka”? 



♪ Posłuchaj utworu Wojciecha Kilara „Krzesany” 
https://www.youtube.com/watch?v=eOk8t0wkjnU 

Ćwiczenie 5                                                                                                                                            

Z jakiego regionu Polski pochodzi muzyka ludowa, do której nawiązuje utwór Wojciecha 
Kilara „Krzesany”? 

♪ Posłuchaj utworu Henryka Mikołaja Góreckiego „Trzy utwory w dawnym stylu”, cz. II  
https://www.youtube.com/watch?v=eNJASEt1lSs 

Ćwiczenie 6                                                                                                                                                

Jaki zespół instrumentalny wykonuje kompozycję Henryka Mikołaja Góreckiego „Trzy utwory 
w dawnym stylu”? 
 
♪ Posłuchaj utworu Krzysztofa Pendereckiego „Anaklasis”. 
https://www.youtube.com/watch?v=_p6SQcM4j-E 

Ćwiczenie 7                                                                                                                                              

Jakie instrumenty perkusyjne zostały wykorzystane w utworze Krzysztofa Pendereckiego 
„Anaklasis”? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Materiały zostały opracowane w oparciu o: 
- podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy VII, autorstwa Moniki Gromek i Grażyny Kilbach  


