
7. Klasa IV i VI -30.04.2020r. 

Drodzy uczniowie. 

 

Nadal czekam na odsyłanie najważniejszych prac . Pamietajcie iż niebawem wystawiać będę 

oceny przewidywane dlatego też każda z poniższych prac ma duże znaczenie. 

Przypominam zadania na których wykonanie szczególnie czekam: 

- dyktando kombinowane 

- sprawdzian teoretyczny z KS 

 - rozwiązanie Quizu o Chopinie 

- samodzielna prezentacja lub quiz o klasykach wiedeńskich 

Nowe zadania wysyłam raz w tygodniu w czwartki i czekam na wasze prace , które odsyłacie 

na adres 

 kasiaschelenz@gmail.com 

W razie problemów również piszcie na ten adres. 

(Jeśli macie ze sobą kontakt proszę napiszcie do Aurelii, Miłosza, Oli zaczęli zdalną pracę ) 

 

Zadania na kolejny tydzień. KS 

 

Ponieważ czekam na sprawdzian teoretyczny, dlatego też wysyłam dziś kilka kolejnych zadań 

testowych dotyczących interwałów.  

Interwały 

Zad. 3  

Usłyszysz przykład muzyczny. Masz podane cztery interwały. Jednym z nich 

rozpoczyna się utwór. Otocz kółkiem literę z właściwą odpowiedzią: 

 

      A                            B                            C                            D 

mailto:kasiaschelenz@gmail.com


Zad. 4 

Usłyszysz przykład muzyczny. Masz podane cztery interwały. Jednym z nich 

rozpoczyna się utwór. Otocz kółkiem literę z właściwą odpowiedzią: 

 

 

      A                            B                            C                            D 

 Zad. 5  

Usłyszysz przykład muzyczny. Zaznacz, jaki interwał tworzą dwa ostatnie 

dźwięki. Otocz kółkiem literę z właściwą odpowiedzią: 

 

      A                            B                            C                            D 

Zad. 6 

Usłyszysz sześć interwałów granych harmonicznie. Otocz kółkiem literę z 

właściwą kolejnością prezentowanych interwałów: 

A.   7<   3    4     2>   3>   6 

 B.   2     4     5     2     3     6> 

 C.   7     5     4<   2     3     6> 

Zad. 7 

Usłyszysz przykład muzyczny. Wpisz, jaki interwał rozpoczyna, a jaki kończy 

podany przykład: 

rozpoczyna……………………………    kończy………………………….. 

 

 

 



Zadania na kolejny tydzień AM 

Ponieważ macie niewiele ocen z przedmiotu dlatego też dziś zadanie na kolejną ważna 

ocenę.  

Proszę o samodzielne stworzenie ciekawej prezentacji lub Quizu o klasykach wiedeńskich: 

Haydnie, Mozarcie i Beethovenie.   

Konstruując quiz możecie skorzystać ze strony Quizziz lub innej. Odsyłając do mnie proszę 

napisać w osobnym dokumencie pytania wraz z odpowiedziami.  

 

        Pozdrawiam  

 

 


