
Muzyka klasa VI zestaw 4 

Dzień dobry! 

Witam was na niezwykłej lekcji muzyki! 

Jak myślicie: czy możecie mi  podać przykład filmu, w którym w ogóle nie 

pojawia się muzyka? 

Prawdopodobnie będziecie  mieli z tym trudność, ponieważ muzyka jest nieodzownym elementem 

praktycznie każdej produkcji filmowej. Na dzisiejszych zajęciach zastanowimy się dlaczego odgrywa 

ona aż tak ważną rolę w filmie i reklamie. 

1. Przygotuj zeszyt i piórnik. 

2. Zapisz temat: Z muzyką w tle. Funkcja muzyki w filmie i reklamie. 

 

3. Zobaczycie teraz wybraną scenę z filmu „ Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia.” (2001) z 

muzyką Howarda Shore’a. Po seansie zapraszam do wykonania kilku ćwiczeń. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=meK0G3o9mPw&feature=youtu.be 

4. Oto zadania (zapisz je w zeszycie, będzie ocena). Postaraj się zapisywać odpowiedzi całymi 

zdaniami. Nie musi być tego dużo. 

a) postaraj się scharakteryzować samą muzykę, czyli wypisać jak najwięcej jej cech 

(m.in. styl, nastrój, instrumentacja). 

b) skup się na wypisaniu jak największej liczby funkcji, jakie pełni muzyki w wybranym 

fragmencie (np. komentowanie wydarzeń, oddziaływanie na widza). 

c) wypisz wszystkie elementy dźwiękowe, które nie są muzyką (np. śpiew ptaków, 

mowa) i zastanowi się nad ich rolą. 

CIEKAWOSTKA! 

Howard Shore za muzykę do Władcy Pierścieni otrzymał swoją pierwszą w życiu statuetkę 

Oscara, czyli najważniejszej amerykańskiej nagrody filmowej. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Howard_Shore,_Canadian_Film_Centre,_2013-

2.jpg 

 

5. PODSUMOWUJĄC: 

Muzyka w filmie występuje  obok dialogów mówionych oraz efektów akustycznych, z którymi 

tworzy spójną warstwę dźwiękową. Warto wspomnieć również o ciszy, która ma wpływ na to, jak 

odbieramy otaczające ją dźwięki. Charakterystyczne dla muzyki filmowej jest jej 

podporządkowanie względem treści filmu, co sprawia, że jej charakter zmienia się wraz z 

nastrojem scen. Z tego samego powodu ma ona fragmentaryczny charakter i nie jesteśmy w 

stanie określić jej formy, tak jak ma to miejsce w muzyce autonomicznej. Muzyka filmowa 

wprowadza nas w atmosferę danego filmu, odzwierciedla stany emocjonalne i uczucia 

bohaterów. Jednocześnie komentuje i interpretuje wydarzenia, niejednokrotnie przekazując nam 

pewne treści, które nie wynikają jednoznacznie z tego, co widzimy (np. nastrój bohaterów, 

zbliżające się niebezpieczeństwo). Muzyka zapewnia także ciągłość pomiędzy kolejnymi ujęciami, 

dopasowując się do rytmu montażu. 

https://www.youtube.com/watch?v=meK0G3o9mPw&feature=youtu.be
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Taki motyw, który związany jest z danym miejscem, przedmiotem, bohaterem bądź ideą 

nazywany jest w muzyce filmowej motywem przewodnim. Towarzyszy on danemu elementowi 

fabuły i rozwija się bądź zmienia razem z nim (np. poprzez zmianę instrumentacji czy tonacji). 

ZADANIE DLA CHETNYCH! 

Znajdź kilka motywów przewodnich w muzyce filmowej. Zapisz linki do nich. 

 

Powodzenia! 

Do widzenia! 

 


