
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 30.03 – 4.04.2020 r.

Życzymy Naszym Uczniom przede wszystkim ZDROWIA, 
a także rekordów w rozpoznawaniu zagadek muzycznych !

Mamy nadzieję, że karty pracy nie będą dla Was tylko „robotą”, 
ale powodem do uśmiechu i radością z poznawania piękna muzyki! 

Obiecujemy, że o Was nie zapomnimy !

Wasi Nauczyciele teorii

!UWAGA!

Wszystkich uczniów, którzy nie wysłali mi jeszcze zadań z poprzedniego tygodnia bardzo proszę 
o jak najszybsze nadrobienie materiału 

– wyjątkowo do końca tego tygodnia przyjmuję też zadania za poprzedni tydzień.

Imię i nazwisko 
nauczyciela

Wojciech Kowalewski

Adres mailowy
nauczyciela

 woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Gama a-moll. Odmiany gamy mollowej (a-moll eolska, a-moll 
harmoniczna, a-moll dorycka, a-moll melodyczna) 
(Biskupiec – solfeż – ćwiczenia 73-77 s. 28) 
(Barczewo – książka – s. 18, 20 i 22) 

Po zapoznaniu się gamą a-moll poćwicz pod tym linkiem:
https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040

Ćwiczenia w pisemnym rozpoznawaniu interwałów 
( http://www.dur-moll.pl/ „”interwały na pięcolinii”)
minimum 20 przykładów

Ćwiczenia w słuchowym rozpoznawaniu interwałów (minimum 10 
przykładów na każdym instrumencie dostępnym na stronie.

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu proszę wysyłać na adres mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com 

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres 
materiału 

30.03 – 4.04 Powtórzenie wiadomości – wszystkie poznane instrumenty strunowe:

http://www.dur-moll.pl/
https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040


z podziałem 
na tygodnie

Harfa, gitara, klawesyn, fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, 
kontrabas
W podręczniku strony (102-120)
nagrania do obejrzenia/ wysłuchania:
dostępne na youtube lub aplikacji orkiestrownik materiały o 
instrumentach strunowych – oglądane na lekcjach bądź wysłane w 
poprzednim tygodniu – przypomnienie/ ponowne obejrzenie

linki do proponowanych utworów do wysłuchania 
HARFA:
https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo
GITARA: (pierwszy instrument solo – ROŻEK ANGIELSKI – nie 
obój 😉) 
https://www.youtube.com/watch?v=x4QrJc3VQDo
KLAWESYN (WIRGINAŁ)
https://www.youtube.com/watch?v=JEq6hH83RZI
FORTEPIAN:
https://www.youtube.com/watch?v=n4JD-3-UAzM
WIOLONCZELA:
https://www.youtube.com/watch?v=-QAGPUDV-0c 
KONTRABAS:
https://www.youtube.com/watch?v=sN7cEbc_K8A 

Klasa (filia) III C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Powtórzenie odmian gamy e-moll -eolska, harmoniczna, dorycka, 
melodyczna.
(Barczewo  ćwiczenia 33-38 s. 14 - książka)
(Biskupiec – solfeż – s. 57 ćw. 170-174) 

Ćwiczenie realizowane w ubiegłym tygodniu przetransponuj do 
tonacji e-moll. Poćwicz śpiewanie i granie w tonacji oryginalnej a-
moll i w transpozycji. Ćwiczenie nagraj na dyktafon, lub przez stronę
https://online-voice-recorder.com/pl/ 

Możesz też nagrać filmik jak śpiewasz to ćwiczenie lub grasz je na 
instrumencie. 

Gotowy plik wyślij na adres mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) III C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Temat: Sonata barokowa. Podręcznik s. 54-55.
Wysłuchaj uważnie fragmentów audycji – link do pobrania: 
plik
posłuchaj i obejrzyj partyturę– Sonata da camera. 
Przypomnij sobie czym jest akompaniament basso continuo.
https://www.youtube.com/watch?v=d0P16S2hLG4

https://www.youtube.com/watch?v=d0P16S2hLG4
https://wetransfer.com/downloads/40cedfc2d7ba76c0771a22272d5722fd20200330204836/80a689
mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://online-voice-recorder.com/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=sN7cEbc_K8A
https://www.youtube.com/watch?v=-QAGPUDV-0c
https://www.youtube.com/watch?v=n4JD-3-UAzM
https://www.youtube.com/watch?v=JEq6hH83RZI
https://www.youtube.com/watch?v=x4QrJc3VQDo
https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo


Na podstawie fragmentów audycji stwórz notatki na temat dwóch 
typów barokowej sonaty i wyślij je na adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C4 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Dominanty septymowe – ćwiczenia dostępne pod linkiem:
https://learningapps.org/display?v=pp4bh5y8n20&fbclid=IwAR29Q3

Ćwiczenie solfeżowe (z ubiegłego tygodnia) - ćw. 496 s. 158. 
Przetransponuj melodię dyktanda do dwóch wybranych tonacji, 
poćwicz a następnie nagraj (wraz z akompaniamentem rytmicznym) 
na dyktafonie telefonu, lub przez stronę https://online-voice-
recorder.com/pl/ i wyślij plik dźwiękowy na adres mailowy 
nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com
 
(Możesz też nagrać filmik jak śpiewasz to ćwiczenie lub grasz je na 
instrumencie)

Klasa (filia) IV C4 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Z powodu śmierci Krzysztofa Pendereckiego, o której z pewnością 
mieliście okazję się dowiedzieć z mediów zdecydowałem się na 
umieszczenie jego twórczości poza kolejnością wynikającą 
z układu materiału w podręczniku. 

Podstawowe informacje
o Pendereckim znajdziecie na s. 194 i 198. Zachęcam jednak 
do obejrzenia poniższych materiałów:
https://www.youtube.com/watch?v=wyqhA9jIKho
https://www.youtube.com/watch?v=fI429MVFqUc
https://www.youtube.com/watch?v=t_KgvpzDMO4
https://www.youtube.com/watch?v=vwImX18AS_E

Klasa (filia) I C4 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Ćwiczenia w rozpoznawaniu poznanych interwałów w zapisie oraz w
brzmieniu (1, 2>, 2, 3, 3, 4, 5, 8) na stronie:
 http://www.dur-moll.pl/ 
(sekcja – ćwiczenia słuchowe – dźwięk fortepianu)
(sekcja – ćwiczenia z wiedzy teoretycznej – interwały na pięciolinii) 
po 20 przykładów obu ćwiczeń

Dyktando rytmiczno-melodyczne dostępne pod linkiem:
https://learningapps.org/display?v=pf04iw6tv20 
Wynik w postaci zrzutu z ekranu wyślij na adres mailowy:

https://learningapps.org/display?v=pf04iw6tv20
http://www.dur-moll.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=vwImX18AS_E
https://www.youtube.com/watch?v=t_KgvpzDMO4
https://www.youtube.com/watch?v=fI429MVFqUc
https://www.youtube.com/watch?v=wyqhA9jIKho
https://online-voice-recorder.com/pl/
https://online-voice-recorder.com/pl/
https://learningapps.org/display?v=pp4bh5y8n20&fbclid=IwAR29Q3


woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Powtórzenie odmian gamy e-moll -eolska, harmoniczna, dorycka, 
melodyczna.
(Biskupiec – solfeż – s. 57 ćw. 170-174) 

Ćwiczenie realizowane w ubiegłym tygodniu przetransponuj do 
tonacji e-moll. Poćwicz śpiewanie i granie w tonacji oryginalnej a-
moll i w transpozycji. Ćwiczenie nagraj na dyktafon, lub przez stronę
https://online-voice-recorder.com/pl/ 

Możesz też nagrać filmik jak śpiewasz to ćwiczenie lub grasz je na 
instrumencie. 

Gotowy plik wyślij na adres mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04  Powtórzenie wiadomości – wszystkie poznane instrumenty 
strunowe: 
Harfa, gitara, klawesyn, fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, 
kontrabas
W podręczniku strony (102-120)
nagrania do obejrzenia/ wysłuchania:
dostępne na youtube lub aplikacji orkiestrownik materiały o 
instrumentach strunowych – oglądane na lekcjach bądź wysłane w 
poprzednim tygodniu 

linki do proponowanych utworów do wysłuchania 
HARFA:
https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo
GITARA: (pierwszy instrument solo – ROŻEK ANGIELSKI – nie 
obój 😉) 
https://www.youtube.com/watch?v=x4QrJc3VQDo
KLAWESYN (WIRGINAŁ)
https://www.youtube.com/watch?v=JEq6hH83RZI
FORTEPIAN:
https://www.youtube.com/watch?v=n4JD-3-UAzM
WIOLONCZELA:
https://www.youtube.com/watch?v=-QAGPUDV-0c 
KONTRABAS:
https://www.youtube.com/watch?v=sN7cEbc_K8A 

Klasa (filia) V C6 (Barczewo, Biskupiec) 

Przedmiot Kształcenie słuchu

https://www.youtube.com/watch?v=sN7cEbc_K8A
https://www.youtube.com/watch?v=-QAGPUDV-0c
https://www.youtube.com/watch?v=n4JD-3-UAzM
https://www.youtube.com/watch?v=JEq6hH83RZI
https://www.youtube.com/watch?v=x4QrJc3VQDo
https://www.youtube.com/watch?v=TnYCW8eWqQo
mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://online-voice-recorder.com/pl/


Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Pobierz i zainstaluj darmowy program do edycji nut Musescore – link
do pobrania:
https://musescore.org/pl/download

Przepisz ćwiczenie z ubiegłego tygodnia do programu Musescore, 
w obu transpozycjach które zrealizowałeś/aś. 
Pod tym linkiem znajdziesz tutorial – jak wpisywać nuty w 
programie:
https://www.youtube.com/watch?v=2YGhAyi8q18&t=281s

Dokomponuj temat rytmiczny (drugi głos) do melodii ćwiczenia
- w obu tonacjach różny 😊 
Plik programu Musescore lub pdf wyślij na adres: 
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) V C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Temat: Sonata barokowa. Podręcznik s. 54-55.
Wysłuchaj uważnie fragmentów audycji – link do pobrania: 
plik
posłuchaj i obejrzyj partyturę– Sonata da camera. Przypomnij sobie 
czym jest akompaniament basso continuo 😉
https://www.youtube.com/watch?v=d0P16S2hLG4

Na podstawie fragmentów audycji stwórz notatki na temat dwóch 
typów barokowej sonaty i wyślij je na adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Dominanty septymowe – ćwiczenia dostępne pod linkiem:
https://learningapps.org/display?v=pp4bh5y8n20&fbclid=IwAR29Q3

Ćwiczenie solfeżowe (z ubiegłego tygodnia) - ćw. 496 s. 158. 
Przetransponuj melodię dyktanda do dwóch wybranych tonacji, 
poćwicz a następnie nagraj (wraz z akompaniamentem rytmicznym) 
na dyktafonie telefonu, lub przez stronę https://online-voice-
recorder.com/pl/ i wyślij plik dźwiękowy na adres mailowy 
nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Z powodu śmierci Krzysztofa Pendereckiego, o której z pewnością 
mieliście okazję się dowiedzieć z mediów zdecydowałem się na 
umieszczenie jego twórczości poza kolejnością wynikającą 
z układu materiału w podręczniku. 

https://online-voice-recorder.com/pl/
https://online-voice-recorder.com/pl/
https://learningapps.org/display?v=pp4bh5y8n20&fbclid=IwAR29Q3
https://www.youtube.com/watch?v=d0P16S2hLG4
https://wetransfer.com/downloads/40cedfc2d7ba76c0771a22272d5722fd20200330204836/80a689
https://www.youtube.com/watch?v=2YGhAyi8q18&t=281s
https://musescore.org/pl/download


Podstawowe informacje
o Pendereckim znajdziecie na s. 194 i 198. Zachęcam jednak 
do obejrzenia poniższych materiałów:
https://www.youtube.com/watch?v=wyqhA9jIKho
https://www.youtube.com/watch?v=fI429MVFqUc
https://www.youtube.com/watch?v=t_KgvpzDMO4
https://www.youtube.com/watch?v=vwImX18AS_E

Klasa (filia) Kandydaci do PSM II st. (Biskupiec)

Przedmiot Fakultet z kształcenia słuchu i audycji muzycznych
(przygotowanie do egzaminu do PSM II st.)

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 4.04 Pobierz materiały umieszczone pod linkiem:
https://we.tl/t-mmeLw6IYOa

Plik dźwiękowy i arkusz stanowią całość. Wydrukuj plik pdf.
Odtwórz plik dźwiękowy jednocześnie otwórz arkusz. Wykonuj 
kolejne zadania w czasie przewidzianym przez autora testu. Po 
zakończeniu wszystkich zadań z arkusza wyślij wypełniony test pod 
adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

- zadanie na 2 tygodnie zajęć – wypełniony arkusz należy wysłać do 
5.04.2020 r.

javascript:void(0);
https://we.tl/t-mmeLw6IYOa?fbclid=IwAR1NdEYMisv9JwT6lNeq7M3wfBY5VVt8yQ8owznvP808WftEaGeU0JpT6ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=vwImX18AS_E
https://www.youtube.com/watch?v=t_KgvpzDMO4
https://www.youtube.com/watch?v=fI429MVFqUc
https://www.youtube.com/watch?v=wyqhA9jIKho

