
MUZYKA. KLASA 4A,4B 

Drodzy uczniowie! W tym tygodniu wybieramy się na koncert, w którym usłyszymy i zobaczymy instrumenty 

smyczkowe. 

Temat: CZTERY SMYKI. Instrumenty strunowe smyczkowe: altówka i wiolonczela. (zapisz w zeszycie). 

Altówka jest bardzo podobna do skrzypiec, tylko nieco od nich większa. W rodzinie instrumentów smyczkowych pełni 
funkcję głosu „altowego”. 

 

Zbudowana jest z podłużnego pudła rezonansowego z dwoma otworami w kształcie stylizowanej litery f oraz gryfu z 
bezprogową podstrunnicą, zakończonego główką w charakterystycznym kształcie ślimaka. Struny, podparte na 
podstawku, napinane są za pomocą kołków. Altówka, podobnie jak skrzypce, posiada cztery struny. Brzmienie 
altówki jest łagodniejsze i mniej błyskotliwe od brzmienia skrzypiec. Jak pozostałe instrumenty z rodziny 
smyczkowych rozwijana była w XVI i XVII wieku. Jako instrument solowy była jednak przez kompozytorów nieco 
lekceważona. Przed 1750 rokiem nie pisano w zasadzie utworów solowych na altówkę. Jednym z pierwszych 
kompozytorów, który potraktował altówkę bardziej poważnie był Wolfgang Amadeusz Mozart, który napisał nawet 
utwór koncertowy na skrzypce i altówkę. 

Altówki posłuchasz tu: https://www.youtube.com/watch?v=LKbTwsOum1E  

     https://www.youtube.com/watch?v=aO6HtZEpJbk 

Wiolonczela - choć wygląda jak skrzypce, jest od nich zdecydowanie większa. 

 

W rodzinie instrumentów smyczkowych pełni funkcję głosu „tenorowego”. Natomiast w kwartecie smyczkowym jest 
głosem „basowym”. Posiada cztery struny. Smyczek wiolonczeli jest dłuższy od smyczka skrzypiec i altówki. W 
orkiestrze symfonicznej jest zwykle 8-12 wiolonczel. Wiolonczela powstała w XVI wieku, a jej budowę udoskonalano 
przez kolejnych 200 lat. Mieli w tym swój udział słynni włoscy lutnicy, jak Nicola Amati i Antonio Stradivari. W XVII 
wieku pojawili się pierwsi wirtuozi wiolonczeli, którzy pisali utwory dla siebie. W czasach Jana Sebastiana Bacha, 
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https://www.youtube.com/watch?v=aO6HtZEpJbk


który napisał sześć solowych suit na wiolonczelę, wyglądała już podobnie do obecnie używanych instrumentów. W 
ostatnich dekadach używa się także wiolonczeli elektrycznej, w której niepotrzebne jest pudło rezonansowe; dźwięk 
uzyskiwany jest poprzez jego elektroniczne wzmocnienie, a nie rezonans akustyczny.  

Wiolonczeli posłuchasz tu: www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

        https://www.youtube.com/watch?v=mmJim2h-byQ  

Zapisz notatkę w zeszycie lub wydrukuj i wklej. Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 90 – 91. Powodzenia. 

Nie ma zadania do wysłania! 
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