
1. Wiadomości wstępne. 
 

Klawisze fortepianu 

Instrumenty klawiszowe składają się z klawiszy (szok!) – czarnych i białych. Klawisze 

nazywamy tak jak dźwięki, które otrzymamy po ich naciśnięciu, co jest przedstawione na 

rysunku (do nazw czarnych klawiszy dojdziemy nieco później). Na standardowym 

współczesnym fortepianie znajduje się 88 klawiszy (od A2 do c5). 

Odległość między dwoma dowolnymi klawiszami leżącymi obok siebie to półton (ich 

stosunek częstotliwości to √ 
  

). Jest to więc odległość między klawiszem białym 

i czarnym lub dwoma białymi (w dwóch miejscach – h-c i e-f). 

 

Zauważmy, że klawiaturę fortepianu można podzielić na grupy, które składają się z tych 

samych dwunastu klawiszy. Grupy te nazywamy oktawami. Zauważmy też, że w obrębie 

oktawy możemy wyróżnić dwie mniejsze grupy – dźwięki c-e i f-h. 

Poszczególne oktawy otrzymują określone nazwy, a dźwięki leżące w ich obrębie 

określone oznaczenia. Dźwięk c z oktawy razkreślnej, czyli c1, nazywamy zazwyczaj 

„środkowym c”. 

Uwaga! Niektórzy początkujący klawiszowcy próbują stosować naklejki z nazwami 

dźwięków na poszczególnych klawiszach. Są różne opinie na ten temat. Najbardziej 

prawdopodobne jest, że to pomaga, ale tylko jeśli naklejki wystarczająco mocno 

oddziałują na zmysł wzroku, tzn. mają np. różne kolory. Osobiście nie jestem 

zwolennikiem tej metody, gdyż uważam, że od samego początku należy jak najmniej 

patrzeć na klawiaturę. 

Zadania do tej części materiału: Lista zadań nr 1, zad. 1-5 

Podstawy notacji muzycznej 

Jak każdy wie, do zapisu muzyki służy pięciolinia, nuty i inne pierdzielniki przy nich 

stojące. Nuty możemy stawiać na liniach lub pomiędzy nimi. Przestrzenie pomiędzy 

liniami będziemy nazywać polami. 

Linie i pola liczymy od dołu, np. na rysunku obok zaznaczono kolejno dźwięk 

na drugiej linii i dźwięk na trzecim polu. 

Czasem dźwięk jest na tyle wysoki lub na tyle niski, że musimy wyjść poza 

pięciolinię. Otrzymujemy wtedy linie i pola dodane (odpowiednio górne lub 

dolne), np. na rysunku obok zaznaczono kolejno dźwięk na drugim polu 

dodanym dolnym i dźwięk na trzeciej linii dodanej górnej. 

Takie umiejscowienie nut na pięciolinii nie określa jeszcze wymiernie wysokości 

dźwięków. Pokazuje jedynie relacje między dźwiękami – wiemy, że dźwięki położone wyżej 

są wyższe (częstotliwość drgań jest większa), a położone niżej są niższe.  
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Aby określić konkretną wysokość dźwięku, wystarczyłoby określić, gdzie na pięciolinii 

znajduje się jakiś dowolny, ustalony dźwięk, np. dźwięk g, a położenie pozostałych 

dźwięków uzależnić od niego. Okazuje się jednak, że to trochę za mało, gdyż wymagałoby 

to użycia czasem nawet do dziesięciu linii dodanych, co byłoby wysoce niewygodne. 

Dlatego właśnie wprowadzono klucze, które wyznaczają określony dźwięk. 

Ten klucz to klucz G. Jego kształt pochodzi od litery G1. Środek tego 

klucza wyznacza dźwięk g1 (g razkreślne). Widząc taki klucz, wielu 

osobom od razu rzuca się na usta określenie „klucz wiolinowy” – nic 

bardziej mylnego! To jeszcze nie jest klucz wiolinowy. Będzie nim 

dopiero, gdy umieścimy go na pięciolinii tak, by jego środek wypadał 

na drugiej linii. 

 

To właśnie jest klucz wiolinowy – pierwszy z kluczy wykorzystywanych do 

zapisu muzyki na fortepian. Gdyby klucz G umieścić w dowolnym innym 

miejscu na pięciolinii, nie nazywałby się już wiolinowym (i innych kluczy 

typu G rzeczywiście używano, np. klucz dyszkantowy o środku na 

pierwszej linii). 

 

Ten klucz to klucz F. Wyznacza on dźwięk f (f małe) jako dźwięk 

pomiędzy dwiema kropkami. Podobnie jak klucz G, również klucz F 

zyskuje sens dopiero, gdy ustawimy go w określonym miejscu na 

pięciolinii. 

 

Drugi z kluczy wykorzystywanych do zapisu muzyki na fortepian to klucz 

basowy, czyli klucz F wyznaczający czwartą linię. Tak samo jak 

z kluczem G – jeśli umieścimy go w innym miejscu, nie będzie już kluczem 

basowym (do dziś wykorzystuje się jeszcze klucz barytonowy – na trzeciej 

linii – i klucz kontrabasowy – na piątej linii). 

 

To jest klucz C – nie będzie nam w ogóle potrzebny, ale chciałem 

wspomnieć, że w ogóle istnieje (tym bardziej, że wygląda dość 

fikuśnie). Dziś wykorzystuje się klucz altowy (rys. obok) i klucz 

tenorowy (ze środkiem na czwartej linii), a niegdyś jeszcze klucz 

sopranowy (na pierwszej linii) i mezzosopranowy (na drugiej linii). 

Zadania do tej części materiału: Lista zadań nr 1, zad. 6-8 

                                                           
1
 Początkowo klucz wyglądał inaczej i rzeczywiście przypominał literę G.
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Mając dany dźwięk na pięciolinii, brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, aby być w stanie ów 

dźwięk zagrać. Otóż, nie powiedzieliśmy nic o zapisie długości trwania dźwięków. 

Podstawowe wartości rytmiczne pamiętasz jeszcze pewnie z lekcji muzyki w szkole, 

jednak dla pewności przypomnę je.  

 

Jak widzimy w muzyce nuty z reguły 

dzielą się na dwie mniejsze (da się 

oczywiście osiągnąć dowolny inny 

podział, ale o tym w późniejszych 

lekcjach). Po prawej stronie rysunku 

mamy również pokazane pauzy 

odpowiadające długością trwania 

określonym nutom. 

Utwór pod względem rytmicznym dzieli 

się zazwyczaj na mniejsze jednostki. 

Podczas słuchania muzyki zazwyczaj 

czujemy, że co pewien czas zaczyna się 

nowa jednostka rytmiczna. Te jednostki 

to takty oddzielane na pięciolinii za 

pomocą kresek. 

Aby zaznaczyć, jak wiele wartości możemy upchać w takcie danego utworu, stosujemy 

metrum. Metrum składa się z dwóch liczb pisanych jedna nad drugą. Górna liczba 

określa, ile jednostek może się zmieścić w takcie, a dolna – jakiego typu jednostek. I tak 

np. metrum 4/4 oznacza, że w takcie można zmieścić 4 ćwierćnuty, a metrum 5/8 – pięć 

ósemek. Oczywiście nie oznacza to, że w takcie 4/4 nie możemy używać innych nut niż 

ćwierćnuty. Chodzi o to, aby łączna suma wartości rytmicznych wyniosła cztery 

ćwierćnuty. Pamiętaj jednak, że metrum oznacza coś więcej niż tylko to, ile materiału 

możemy zmieścić w takcie – jak się później okaże, metra 6/8 i 3/4 to nie te same metra, 

tak samo jak 4/4 i 8/8, mimo iż mogą pomieścić taką samą łączną sumę wartości 

rytmicznych (o tym, oczywiście, w późniejszych lekcjach, ale wolę już o tym napomknąć). 

Poniżej zamieszczono sześć początkowych taktów trzeciej części IX Sonaty fortepianowej 

Wolfganga Amadeusza Mozarta (znanej pod nazwą Marsz turecki). 

 

W powyższym zapisie widzimy jeszcze pewne ważne oznaczenie – alegretto. No właśnie. 

Tak naprawdę, znając wartości rytmiczne, dalej nie umiemy powiedzieć nic o dokładnej 

długości trwania dźwięków. Wiemy na przykład, że półnuta trwa dwa razy dłużej niż 
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ćwierćnuta, ale nie umiemy powiedzieć ile dokładnie trwa. I do tego właśnie służy 

oznaczenie tempa. 

Najczęściej używane tempa: 

 largo – szeroko 

 adagio – wolno 

 andante – idąc (w tempie przeciętnego kroku) 

 andantino – szybciej od andante 

 moderato – umiarkowanie 

 allegretto – ruchliwie 

 allegro – prędko, wesoło 

 vivo – żywo, szybko 

 presto – śpiesznie 

 prestissimo – bardzo szybko 

Nie ma większej potrzeby uczyć się powyższych nazw na pamięć. Gdy napotkamy się 

z jakimś oznaczeniem, zawsze można sprawdzić w odpowiednich źródłach, co ono 

oznacza, a te najczęściej używane z czasem i tak same wejdą do głowy. 

Tempa te można określić dokładniej. Całkowicie wymierną miarą jest na przykład miara 

w BPM – beats per minute, czyli w uderzeniach na minutę. Wówczas każde z podanych 

określeń tempa mieści się w pewnym przedziale wielkości w BPM (np. tempo allegretto to 

ok. 120-132 BPM). Zamiast słownego oznaczenia tempa, na początku zapisu nutowego 

podaje się czasem tempo właśnie w BPM, częściej w muzyce rozrywkowej.  

 

Powyższy zapis oznacza, że gramy w tempie 80 ćwierćnut na minutę, skąd domyślamy 

się, że taki zapis zastosujemy do utworu w metrum o podstawie 4. Gdyby utwór był np. 

w 6/8, to zamiast ćwierćnuty dalibyśmy ósemkę i wówczas tempo oznaczałoby 80 

ósemek na minutę. 

Zadania do tej części materiału: Lista zadań nr 1, zad. 9-14 

 

Osiągnęliśmy już minimalny poziom wiedzy, aby móc czytać i realizować prosty zapis 

nutowy. 


