
Muzyka klasa VII 

Zestaw 5 

Dzień dobry! 

Witajcie na wyjątkowej lekcji muzyki! 

Na ostatniej lekcji rozmawialiśmy o gustach muzycznych.  

Otrzymaliście zadanie: prezentacja lub plakat o swoim guście muzycznym.  

Czekam na wasze prace. 

Jak je wysłać? 

➢ To proste! Proszę oto mój adres: konsurkatarzyna3@gmail.com 

➢ Czekam na wasze prace do 1 kwietnia do godz. 15:00. 

 

 Dzisiaj na lekcji porozmawiamy na temat awangardy w muzyce. 

Ciekawe, prawda? 

 Przygotujcie zeszyt, zapiszcie temat: 

Z dziejów muzyki. Muzyka XX wieku. Awangarda. 

 

❖ Kilka ważnych informacji, przeczytaj: 

Charakterystyka ogólna muzyki XX wieku. 

 Muzykę XX wieku charakteryzuje wielość kierunków i technik. 

 „Muzyka XX wieku jawi się jako mozaika stylów, kierunków, technik, 

komponowania, wreszcie różnorodność indywidualnych cech 

poszczególnych twórców”. Na początku XXI wieku mamy nadal niepełną 

perspektywę do wielokierunkowej analizy osiągnięć twórców 

dwudziestowiecznych, szczególnie w odniesieniu do twórczości lat 

ostatnich. 

W porównaniu do wcześniejszych epok muzyka XX wieku mieni się 

wielobarwnością brzmienia, różnorodnością technik. Pierwsze przejawy 
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zmian widoczne są już ok. połowy XIX wieku, kiedy w muzyce R. 

Wagnera pojawia się „unendliche Melodie” (niekończąca się melodia).  

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

 

Widoczne są nowe tendencje na gruncie symfonii i muzyki symfonicznej 

(A. Bruckner, G. Mahler, R. Strauss), opery (R. Strauss), pieśni (H. Wolf, 

G.Mahler, E. Pankiewicz). Zwiastuny przede wszystkim dotyczą 

harmoniki, sposobu kształtowania formy, kolorystyki. 

Muzyka XX wieku rozwija się wieloma nurtami i wiąże się, tak jak każda 

kolejna epoka, z przemianami społecznymi, rozwojem cywilizacji, 

rozwojem środków masowego przekazu, techniki. Jak w każdej epoce 

rozwój kultury ściśle wiąże się z wydarzeniami, które zaważyły na losach 

świata, dwie wojny o zasięgu światowym, nacjonalizm, faszyzm i 

komunizm odcisnęły swoje piętno również na kulturze muzycznej, są to 

zjawiska które dopiero pod koniec XX wieku badacze badają i analizują – 

nadal powstają nowe publikacje o muzyce „dla mas” – w służbie 

systemów totalitarnych.  

Bardziej aniżeli w innych epokach wyodrębnia się nurt, tak zwanej 

muzyki popularnej, jej rozwój w XX wieku należy uznać za fenomen 

socjologiczny. Odrębnym torem rozwija się narodzony od schyłku XIX 

wieku jazz i powstała pół wieku później muzyka elektroniczna.  

W charakterystyce pominęłam istotne zjawiska dotyczące rozwoju 

muzyki popularnej i oraz innych nurtów tzw. muzyki rozrywkowej oraz 

jazzu. Ważne jest wzajemne oddziaływanie tych nurtów, także na 

muzykę „klasyczną”, czy tak zwanej muzyki poważnej, a więc tradycyjnie 

wykonywanej w salach koncertowych, filharmoniach, operach (choć 

oczywiście nie jest to reguła) a typowy dwudziestowieczny kierunek 

zwykło się uważać tak zwany impresjonizm muzyczny, to właśnie 

muzyka C. Debussy’ego otwiera wiek XX a jej rozwój następuje 

równolegle z innymi tendencjami przełomu wieków. 

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


Dziękuję!  

Teraz w zeszycie stwórz notatkę: co w niej będzie? 

1. Schemat , który będzie zawierał nazwiska najwybitniejszych kompozytorów muzyki XX 

wieku ( znajdziesz informacje w podręczniku do muzyki lub w internecie). Jak ma 

wyglądać? Znajdziesz instrukcje poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wsłuchaj się w muzykę wielkiego kompozytora tamtej epoki pana Karola 

Szymanowskiego. 

Kliknij poniższy link: 

 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/karol-szymanowski-i-koncert-skrzypcowy/ 

 

Na tej samej tronie poniżej, znajdziesz krótką charakterystykę tego kompozytora. 

Przeczytaj proszę. 

 

 

 

➢ Czas na zrealizowanie notatki w zeszycie (schemat) macie do 6 

kwietnia do godz.15:00. 

 
Dziękuję za uwagę! 

 

 

KOMPOZYTORZY 

XX WIEKU 
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