
3. Interwały. 

Definicja i podział interwałów 

Interwał to odległość pomiędzy dwoma dźwiękami. 

Ze względu na liczbę stopni, jaka znajduje się pomiędzy dźwiękami, wyróżniamy 

następujące interwały (w obrębie oktawy): 

 pryma – 1 stopień1, 

 sekunda – 2 stopnie, 

 tercja – 3 stopnie, 

 kwarta – 4 stopnie, 

 kwinta – 5 stopni, 

 seksta – 6 stopni, 

 septyma – 7 stopni, 

 oktawa – 8 stopni. 

Okazuje się, że podział tylko ze względu na liczbę stopni nie byłby wystarczający. 

Zauważmy, że np. interwał pomiędzy I a III stopniem skali durowej to tercja (interwał 

pomiędzy trzema kolejnymi stopniami). Również interwał pomiędzy II a IV stopniem to 

tercja. A na przykładzie gamy C-dur wiemy, że między I a III stopniem (czyli dźwiękami c 

i e) jest odległość 4 półtonów, a między II i IV stopniem (dźwiękami d i f) – odległość 

3 półtonów. Skąd ta różnica? Oczywiście stąd, że odległości między kolejnymi stopniami 

w skali durowej nie są równe (jest tak w niemal każdej skali2). Ze względu na ten brak 

precyzji musiano wprowadzić dodatkowe nazwy, które uwzględniają już liczbę półtonów. 

Kolejne interwały przybierają zatem pełne nazwy: 

Liczba półtonów Interwał 

0 pryma czysta 

1 sekunda mała 

2 sekunda wielka 

3 tercja mała 

4 tercja wielka 

5 kwarta czysta 

6 tryton 

7 kwinta czysta 

8 seksta mała 

9 seksta wielka 

10 septyma mała 

11 septyma wielka 

12 oktawa czysta 

Widzimy, że do nazwy interwału zawierającej informację o liczbie stopni dodajemy 

rozmiar – mały, wielki lub czysty. Niestety, jest jeden nieco kłopotliwy interwał – tryton. 

O tym rodzynku wypowiem się w późniejszej części tej lekcji. 

 

                                                           
1
 Mówiąc jeden stopieo, mamy na myśli, że jest to odległośd zawarta pomiędzy jednym stopniem, czyli tak naprawdę 

zerowa odległośd. Jest to w takim razie odległośd między powtórzonymi stopniami. Idąc dalej, zapis „2 stopnie” 
oznacza odległośd pomiędzy dwoma stopniami, czyli sąsiednimi stopniami itd. 
2
 Wyjątkami są jedynie skala całotonowa i skala chromatyczna. 
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Przekształcanie interwałów 

Jak wiemy, dźwięk na każdym stopniu możemy zmieniać za pomocą znaków 

chromatycznych. W ten sposób możemy zmieniać rozmiar interwału. Interwał ces-eis 

dalej będzie tercją (ponieważ dźwięk ces jest obniżeniem dźwięku c, a eis podwyższeniem 

dźwięku e), jednak zawiera on aż 6 półtonów, a zatem nie jest to ani tercja mała, ani 

tercja wielka. Do tego służą nam kolejne nazwy przedstawione poniżej (jedna strzałka 

oznacza modyfikację o jeden półton). 

zwiększanie 

czysty --> zwiększony --> podwójnie zwiększony --> … 

mały --> wielki --> zwiększony --> podwójnie zwiększony --> …  

zmniejszanie 

czysty --> zmniejszony --> podwójnie zmniejszony --> … 

wielki --> mały --> zmniejszony --> podwójnie zmniejszony --> …  

Zauważmy, że znaki chromatyczne możemy zastosować do obu dźwięków interwału. 

Wtedy liczymy po prostu, o ile półtonów łącznie zmieniamy interwał. 

  

Nazywanie interwałów 

Cała potrzebna teoria do nazywania interwałów została już przedstawiona. Wiem jednak, 

że próby nazywania interwałów po samym przeczytaniu teorii na ogół kończą się 

sromotną porażką3. Dlatego też pozwoliłem sobie napisać algorytm nazywania 

interwałów. 

Algorytm nazywania interwałów: 

1) liczba stopni – liczymy, ile stopni dzieli interwały; możemy ignorować na razie 

znaki chromatyczne, gdyż nie wpływają one na liczbę stopni; po tym kroku znamy 

już rodzaj interwału z listy punktowanej na początku tej lekcji; 

2) liczba półtonów – liczymy, ile półtonów zawiera interwał bez znaków 

chromatycznych; znaki chromatyczne wpływają na liczbę półtonów, dlatego ważne, 

by zapamiętać, że ich jeszcze nie uwzględniamy; po tym kroku uzyskujemy nazwę 

niezmienionego chromatycznie interwału, korzystając z tabeli na pierwszej stronie; 

3) znaki chromatyczne – dopiero teraz uwzględniamy znaki chromatyczne; liczymy, 

o ile półtonów znaki te poszerzają lub zwężają interwał i stosujemy modyfikację 

nazwy, jak to zostało przedstawione w paragrafie Przekształcanie interwałów. 

Powyższy algorytm pozwoli nam z powodzeniem znaleźć nazwę dowolnego interwału. 

Zaprezentujemy działanie algorytmu na kilku przykładach. 

                                                           
3
 Zachęcam jednak do tego. Takie myślenie – de facto abstrakcyjne –  bez wątpienia rozwija zdolności intelektualne. 
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1) Liczymy liczbę stopni. Robimy to, idąc po kolei dźwiękami 

szeregu zasadniczego. Są więc cztery stopnie (c-d-e-f). Jest to 

więc kwarta. 

2) Liczymy półtony od c do f – jest ich pięć, więc jest to kwarta 

czysta. 

3) Nie ma znaków chromatycznych, więc rzeczywiście jest to 

kwarta czysta. 

 

1) Liczba stopni – pięć (g-a-h-c-d), czyli kwinta. 

2) Liczba półtonów (od g do d) – siedem, czyli kwinta czysta. 

3) Dolny krzyżyk zmniejsza nam rozmiar interwału o półton, ale 

górny krzyżyk zwiększa nam rozmiar o półton. W rezultacie nie 

zajdzie żadna zmiana. Nasz interwał to zatem kwinta czysta. 

 

1) Liczba stopni – jeden (c-c), czyli pryma. 

2) Liczba półtonów (od c do c) – zero, czyli jest to pryma czysta. 

3) Krzyżyk przy górnym dźwięku zwiększa interwał o pół tonu. 

Otrzymujemy więc prymę zwiększoną. 

 

1) Liczba stopni – siedem (c-d-e-f-g-a-h), czyli septyma. 

2) Liczba półtonów (od c do h) – jedenaście, czyli septyma wielka. 

3) Podwójny bemol przy dolnym dźwięku zwiększa nam interwał 

o dwa półtony, a podwójny krzyżyk przy górnym zwiększa 

interwał o kolejne dwa półtony, łącznie więc cztery półtony. Nasz interwał nazwiemy 

zatem septymą poczwórnie zwiększoną. 

Jak widać, nie jest to takie straszne, jak się mogło wydawać na początku. Oczywiście bez 

praktyki się nie obejdzie, dlatego też warto zajrzeć do listy zadań do tej lekcji. 

 

Głupi tryton 

Na koniec jeszcze chciałbym zwrócić szczególną uwagę na pewien problematyczny 

interwał. Jak wiemy, „podstawowa” kwarta to kwarta czysta, nie ma tu żadnego wariantu 

(jak w przypadku interwałów wielkich i małych), a jednak nawet w szeregu zasadniczym 

występują dwie różne kwarty, np. kwarta c-f zawiera 5 półtonów, więc jest to zwykła 

kwarta czysta, ale już kwarta f-h zawiera 6 półtonów. Jaka to więc kwarta? Przecież nie 

jest zmodyfikowana przez znaki chromatyczne. Ale niestety, mimo to, nazywamy ją 

kwartą zwiększoną (wtedy już jeden krzyżyk nad górnym dźwiękiem zmodyfikowałby 
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interwał na kwartę podwójnie zwiększoną). Podobnie jest z kwintą – nawet w szeregu 

zasadniczym występują dwie różne: kwinta c-g to kwinta czysta, ale kwinta h-f, ma już 

6 półtonów, czyli jest to kwinta zmniejszona.  

Ze względu na tę problematyczność, zarówno w muzyce rozrywkowej, jak i klasycznej, 

rozpowszechniła się oddzielna nazwa na oba te interwały – kwartę zwiększoną i kwintę 

zmniejszoną. Ta nazwa to tryton (ponieważ interwał ten zawiera trzy całe tony). Jest to 

jednak tylko nazwa pomocnicza, częściej stosowana w praktyce. Z teoretycznego punktu 

widzenia nazwa ta nie jest precyzyjna, gdyż nie mówi o liczbie stopni (a przecież właśnie 

od liczby stopni pochodzi nazwa interwału). 

 

Budowanie interwałów 

Powiedzmy, że mamy dany jakiś dźwięk i chcemy utworzyć od niego pewien interwał 

(np. po to, aby zbudować akord). Metoda postępowania w takim wypadku wynika 

bezpośrednio z przedstawionego wcześniej algorytmu nazywania interwałów. Dlatego 

opiszemy to od razu na przykładach. 

Przykład 1. Zbuduj tercję wielką od f1. 

Trzy stopnie od dźwięku f1 to a1. Teraz liczymy półtony – od f1 do a1 mamy cztery półtony, 

a więc jest to tercja wielka. Nic więcej nie trzeba robić. Nasz interwał to f1-a1. 

Przykład 2. Zbuduj sekstę małą od c1. 

Sześć stopni od c1 to a1. Liczymy półtony – od c1 do a1 mamy 9 półtonów, a więc jest to 

seksta wielka. Chcemy sekstę małą, więc musimy obniżyć dźwięk a1 o pół tonu. Nasz 

interwał to c1-as1. 

Przykład 3. Zbuduj kwintę zmniejszoną od his1. 

Pięć stopni od h1 to f2. Liczymy półtony – od his2 do f2 mamy pięć półtonów, a więc jest to 

kwinta podwójnie zmniejszona. Chcemy kwintę zmniejszoną, więc musimy podwyższyć f2 

o pół tonu. Nasz interwał do his1-fis1. 

 

Zgodność brzmieniowa interwałów 

Pogląd na to, które interwały brzmią zgodnie, a które niezgodnie zmieniał się w historii 

muzyki. Obecnie podział wygląda następująco: 

 konsonanse – zgodnie brzmiące (pryma czysta, tercja mała, tercja wielka, kwarta 

czysta, kwinta czysta, seksta mała, seksta wielka, oktawa czysta), 

 dysonanse – niezgodnie brzmiące (sekunda mała, sekunda wielka, septyma mała, 

septyma wielka, wszystkie interwały zwiększone i zmniejszone). 

Niegdyś konsonansami nazywano jedynie prymę czystą, kwartę czystą, kwintę czystą 

i oktawę czystą. Zmieniło się to wraz z rozwojem muzyki. Te interwały zyskały jednak 

specjalną nazwę konsonansów doskonałych. 
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Przewrót interwału 

Przewrót interwału to jego dopełnienie do oktawy. Aby więc otrzymać przewrót danego 

interwału, wystarczy przenieść jego dolny dźwięk o oktawę w górę. 

 

Przewrotem tercji wielkiej (f1-a1) jest seksta mała (a1-f2). 

 

 

Przewrotem kwinty czystej (e1-h1) jest kwarta czysta (h1-e2). 

 

Przewrotem sekundy podwójnie zwiększonej (des1-eis1) jest 

septyma podwójnie zmniejszona (eis1-des2). 

 

Łatwo zauważyć pewne prawidłowości w przewrotach interwałów: 

 zachodzą następujące obustronne relacje przewrotów:    ,    ,    ,    , 

 interwały czyste przechodzą na czyste, małe na wielkie (i na odwrót), [x razy] 

zwiększone na [x razy] zmniejszone (i na odwrót). 

 

Uwagi końcowe 

Uwaga 1. Zazwyczaj interwały rozpatrujemy w górę. Mówiąc o interwale f-a, mamy na 

myśli dźwięk f oraz dźwięk a wyższy od tamtego f. Czasem jednak chcemy nazwać lub 

zbudować interwał w dół. Zasady postępowania w ogóle się jednak wtedy nie różnią, 

dlatego nie rozpatrujemy tego osobno. 

Uwaga 2. Słowo interwał oznacza po prostu odległość między dźwiękami. Kiedy chcemy 

zagrać interwał, możemy zagrać dźwięk po dźwięku (mówimy wtedy o interwale 

melodycznym) lub oba dźwięki jednocześnie (mówimy wtedy o interwale harmonicznym). 

Uwaga 3. Przez to, że mamy możliwość różnie przekształcać dźwięki interwału, czasem 

spotykamy interwały, które mają inne nazwy, lecz taką samą liczbę półtonów (przez co 

w praktyce brzmią identycznie), np. c-es (tercja mała) i c-dis (sekunda zwiększona) – oba 

mają 3 półtony. Interwały takie nazywamy interwałami enharmonicznie równoważnymi. 

Uwaga 4. W praktyce najczęściej spotykamy się z interwałami diatonicznymi, czyli takimi, 

których składniki nie wykraczają poza daną gamę. Zestawienie tych interwałów pokazuje 

tabelka na pierwszej stronie tego dokumentu. Interwały zwiększone i zmniejszone można 

napotkać rzadziej (choć niekoniecznie rzadko), wprowadzając dźwięki niegamowłaściwe. 

Interwałów wielokrotnie zwiększonych i wielokrotnie zmniejszonych nie spotkamy prawie 

w ogóle. Dlatego też zdecydowanie najwięcej uwagi należy poświęcić na interwały 

diatoniczne – w praktyce muzycznej przydatne jest biegłe nazywanie i budowanie tych 

interwałów. W ćwiczeniach do tej lekcji wiele zadań dotyczy właśnie interwałów 

diatonicznych. 


