
MUZYKA, kl. 6 – 20.04.2020 
 
Witam, dzisiejszy temat to Z dziejów muzyki – barok.  - temat na 2 tygodnie. 
 
• proszę obejrzeć i przeczytać prezentację, obejrzeć filmiki, 
• proszę wybrać sobie jeden temat i wykonać plakat (korzystając z prezentacji, podręcznika – 
s. 142 – 151, Internetu): 
 
1. Muzyka w baroku – najważniejsze informacje i ciekawostki. 
2. Jan Sebastian Bach – najważniejsze informacje i ciekawostki. 
3. Antonio Vivaldi – najważniejsze informacje i ciekawostki. 

 
Proszę zrobić zdjęcie plakatu i przesłać na mojego maila kpmuzyka14@gmail.com  
do 3 maja 2020r. (wpiszę ocenę). 

mailto:kpmuzyka14@gmail.com


Muzyka w baroku 

Jan Sebastian Bach 

Antonio Vivaldi 

Jerzy Fryderyk Haendel 



Barok 

• Trwał od wieku XVII do połowy XVIII, 

• Kompozytorzy tworzyli za zasadzie polifonii 
(muzyki wielogłosowej), 

• Powstała opera – forma wokalno – 
instrumentalna, 

• Tworzono też fugi – polifoniczna forma 
muzyczna, składająca się z co najmniej 2 
głosów, 

• Instrumenty to organy, klawesyn, skrzypce. 



Instrumenty baroku 

klawesyn – to instrument strunowy szarpany, 

kształtem przypominający mały fortepian. Po naciśnięciu 
klawisza klawesynu uruchamia się mechanizm zaopatrzony  
w piórko, które szarpie struny. 

skrzypce 



organy 



Jan Sebastian Bach 

• Kompozytor, instrumentalista  

    (żył w latach 1685 – 1750), 

• Był mistrzem organów, ale grał również na 
klawesynie, skrzypcach i altówce, 

• Tworzył utwory wokalno – instrumentalne 
(m.in. pasje, oratoria, koncerty), 

• Był nauczycielem i wychowawcą chłopców  
z chóru kościelnego. 

* pasja to utwór muzyczny, gdzie tematem jest męka i śmierć Pana Jezusa  

* oratorium to utwór muzyczny przedstawiający wydarzenia biblijne  



Pasja wg św. Mateusza J.S. Bacha 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-miQ6_FTtN0 
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Antonio Vivaldi 

• Urodził się w Wenecji w 1678r., 

• Tam pracował jako kapłan, nauczyciel i muzyk,  

• Grał na skrzypcach, 

• Napisał przede wszystkim koncerty (ok. 500), 

• Tworzył koncerty na flet, obój, wiolonczelę, 
gitarę, mandolinę, jak również na kotły, 

• Najbardziej znane koncerty noszą tytuł Cztery 
pory roku, 

• Zmarł w Wenecji w 1741r. 



Cztery pory roku – Antonio Vivaldi 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o    WIOSNA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE    LATO 

https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis    ZIMA 

https://www.youtube.com/watch?v=S0-P0iPwC24    JESIEŃ 
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Jerzy Fryderyk Haendel 

• Żył w latach 1685 – 1759, 

• Grał na klawesynie, organach, skrzypcach  
i oboju, 

• Komponował m.in. oratoria, opery, 

• wielkim sukcesem było oratorium „Mesjasz”  
z słynnym „Alleluja”, którego premiera miała 
miejsce w Dublinie w 1742 roku. 



  
 

 Alleluja z oratorium Mesjasz – J.F.Haendel)  
 

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

Alleluja – zespół TGD 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=CB6gekMCmsM 
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Dziękuję za uwagę  
Katarzyna Poręba 


