
Teoria muzyki – lista zadań nr 2 

Zadanie 1. Poniżej znajduje się zapis nutowy fragmentu Marsza tureckiego Wolfganga Amadeusza 

Mozarta. Odczytaj i zapisz wszystkie dźwięki w nim występujące. 

 

górny klucz: 

dolny klucz: 

Zadanie 2. Odczytaj dźwięki zapisane w nutach. Do każdego z nich podaj wszystkie dźwięki 

enharmonicznie równoważne do niego. 

 

 

1 –     5 –  

2 –     6 –  

3 –     7 –  

4 –     8 –  

Zadanie 3. Zapisz w nutach podane dźwięki (same ćwierćnuty). Zastosuj odpowiednie znaki 

chromatyczne. 

c1, g, h1, cis2          es1, c3, gis1, e1          dis2, asas1, disis2, d2 

 

 

1         2          3          4           5          6          7           8 



Zadanie 4. Przeczytaj i zrozum tekst. 

Podział oktawy na 12 półtonów nie jest jedynym możliwym. Mogą być i były dawniej inne 

podziały. Między c1 (261,6 drgania na sek.) a c2 (523,2 drg. na sek.) istnieje duża liczba dźwięków, np. o 

częstotliwości 262, 263, 264 itd. drgań na sekundę. Muzyka europejska przyjęła tylko szereg siedmiu 

dźwięków (c1-d1-e1-f1-g1-a1-h1). 

Jest to nasz system muzyczny, oparty na tzw. stroju naturalnym. Szereg ten podzielono na całe 

tony i półtony, a następnie na 12 półtonów. Ale inne narody globu ziemskiego mają swoje odmienne 

systemy muzyczne. Dawna muzyka perska dzieliła oktawę na 23-24 części, a arabska na 17. Muzyka 

hinduska do dziś stosuje podział oktawy na 22 nierówne części. Ludy pierwotne dziś jeszcze dzielą 

oktawę na 5, 6 i 7 części. Każdy system rozwijał się w zależności od budowy instrumentów muzycznych 

oraz od stanu badań naukowych. Nasz system europejski dzielący oktawy na 12 półtonów uzyskał 

prawo obywatelstwa na całym świecie i stał się podstawą muzyki artystycznej. Ale i on przeszedł długą 

drogę rozwojową, zanim uzyskał obecną formę. 

W stroju naturalnym cały ton dzieli się nie na dwa półtony, lecz zawiera kilka wysokości, np. c, 

his, des, cis, eses, d (podano kolejno wg rzeczywistej wysokości). A więc his jest nieco wyższe od c, cis od 

des, d od eses. Drobnych tych różnic wysokości pismo nasze nie może należycie uwydatnić. Stroje 

naturalne, począwszy od stroju pitagorejskiego, poprzez strój Didymosa (I w. n.e.), opierały się na 

naturalnych, zgodnych z prawami fizycznymi stosunkach pomiędzy dźwiękami, ustalonych drogą 

ścisłych matematycznych obliczeń. Mimo naukowej ścisłości w praktyce stroje naturalne były zbyt 

skomplikowane, a więc nieużyteczne. W stroju pitagorejskim np. dźwięki uszeregowane według 

wysokości występują w następującym porządku: c, his, des, cis, eses, d, cisis, es, dis, fes, e, disis, f, eis, 

ges, fis, asas, g, fisis, as, gis, bb, a, gisis, b, ais, ces, h, aisis, deses, c1. 

Jeżeli zważymy, że w obrębie oktawy rozróżniano teoretycznie 35 różnej wysokości dźwięków, 

a w matematycznym stroju aż 50, to fortepian zbudowany ściśle według tych strojów musiałby mieć 

tyleż klawiszy w jednej oktawie. Ograniczone możliwości słuchu ludzkiego, a nade wszystko cele 

praktyczne zmuszały jednak do odstępstw od akustycznej czystości stroju oraz do ciągłych uproszczeń i 

poprawek, które wreszcie doprowadziły do tzw. częściowej, czyli nierównomiernej temperatury stroju 

naturalnego. W tym uproszczonym stroju naturalnym całe tony i półtony nie są jednakowo wielkie; 

wyróżnia się małe i wielkie całe tony, podobnie jak i półtony. Półton chromatyczny jest większy od 

diatonicznego, stąd cis jest wyższe od des. 

Z początkiem XVIII w. wprowadzono strój równomiernie temperowany, który w ramach czystych 

oktaw rozróżnia 12 równych półtonów. Żaden z tych półtonów nie pokrywa się z dźwiękami stroju 

naturalnego, gdyż każdy z 12 półtonów stroju równomiernie temperowanego jest wypośrodkowanym 

dźwiękiem spośród kilku mało różniących się dźwięków stroju naturalnego, które zastępuje. Pismo 

nutowe nie może należycie uwydatnić różnicy między wspomnianymi strojami. 

Chociaż podział oktawy na 12 równych części nie jest zgodny z naturalnymi prawami akustyki, 

w praktyce okazał się bardzo dogodny i wywarł decydujący wpływ na rozwój muzyki w ogóle, a 

fortepianowej w szczególności. Strój równomiernie temperowany zastosowano w fortepianie, organach, 

klawesynie, harfie i czeleście. Pozostałe instrumenty (smyczkowe i dęte) oraz śpiew zachowały strój 

naturalny. Strój temperowany, chociaż miał początkowo wielu przeciwników, utrzymał się , a ucho 

nasze, nie rozróżniając tych drobnych odchyleń, nie protestuje, gdy słyszy śpiew lub grę skrzypiec z 

towarzyszeniem fortepianu, chociaż śpiewak i skrzypek używają rzekomo skali naturalnej, a fortepian – 

temperowanej. 

Istniały także pomysły podziału oktawy na 17 części (S. Prokofiew), 18 i 36 części (F. Busoni). 

Trudności leżące w ograniczoności przeciętnego słuchu ludzkiego (wielu ludzi nie odróżnia dobrze 

półtonów) nie wskazują na to, aby kierunki te miały się przyjąć. 


