
Klasa III/6 

Zadanie należy rozwiązać i odesłać nauczycielowi do sprawdzenia 

skan/wyraźne zdjęcie na adres: magdalena.ichigo@gmail.com 

 

Zapraszam Cię do rozwiązania krzyżówki muzycznej! 

Hasło, które jest jej rozwiązaniem, to instrument, o którym dowiesz się więcej 

na samym końcu, a tymczasem… Powodzenia i dobrej zabawy!  
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1. Muzyczny znak określający długość trwania ciszy. 

 

2. Duży zespół instrumentalny kierowany przez dyrygenta. 

3. Patron naszej szkoły, Zygmunt…  

4. Jeden z interwałów czystych, takich jak pryma, kwinta i oktawa. 

5. Grupa instrumentów, u których do powstania dźwięku potrzebne jest 

powietrze. 

 
6. Określenie szybkiego tempa w muzyce, które osoby nie zajmujące się 

muzyką, kojarzą głównie z pewnym sklepem internetowym.  

7. Człowiek, który zajmuje się tworzeniem utworów. 

8. Instrument, który… ma pedały!  

 
9. Szereg ośmiu dźwięków obejmujących oktawę. Znamy już jej różne 

odmiany: dorycka, melodyczna, harmoniczna…  

10.   Polski taniec narodowy pochodzący z Kujaw. Ma spokojny charakter, 

wolne tempo i metrum 3/4 lub 3/8. Dawniej tańczono go na weselach 

wiejskich, dlatego mówi się, że jest to taniec ludowy. 

 
11.  Od niego zaczynamy zapisywanie nut na pięciolinii. 

12.  Odległość pomiędzy dwoma dźwiękami to … 

13. Trójdźwięk złożony z dwóch tercji wielkich. 

 



14.  Znak muzyczny, który obniża dźwięk o pół tonu. 

15.  … Wola – to miejscowość, w której urodził się Fryderyk Chopin. 

16.  „Kierownik” orkiestry lub chóru. 

 

Hasło: …………………………………   …………………………………………….. 

Czy wiesz, co oznacza hasło krzyżówki? 

Jest to instrument dęty miechowy. Dęty – ponieważ do powstania dźwięku 

jest potrzebny ruch powietrza; miechowy – ponieważ to powietrze, które 

bierze udział w powstawaniu dźwięku pompowane jest do ruchomej części 

instrumentu, specjalnego worka zwanego miechem. Na pewno wiele razy 

widziałeś/widziałaś ten instrument w wersji klawiszowej, a więc 

posiadającej małą klawiaturę z prawej strony, ale istnieje także odmiana 

(hasło naszej krzyżówki), która w tym miejscu posiada czarne i białe guziki. 

Brzmienie instrumentów jest takie samo, ale ze względu na budowę, inna 

jest technika gry. 


