
Dzień dobry.  

Temat: Utrwalamy interwał sekundy. Budowanie i rozpoznawanie słuchowe. 

Jakie ćwiczenie może pomóc nam rozpoznawać i budować sekundy? 

Sposób I 

Musimy sobie przypomnieć gamę budowę gamy C-dur. 

 

Pamiętamy z poprzednich lekcji, że w gamie durowej między st. III-IV i VII-VIII jest 

najmniejsza odległość między dwoma dźwiękami, czyli odległość półtonu. 

Przypomnijmy sobie również, że sekunda to odległość między dwoma stopniami. Sekundę 

oznaczamy arabską 2. Sekundy mogą być małe (2>) i wielkie (2).  

 2> to odległość dwóch stopni, w sekundzie małej jest 1 półton. 

 

Półtony w gamie C-dur znamy bardzo dobrze.  

Zapamiętaj! Między dźwiękami e-f i h-c mamy 2>.  

 

   

Teraz mamy prostą drogę do bezbłędnego rozpoznawania sekundy wielkiej (2) 

Przyjrzyj się gamie Sekunda wielka ma 2 półtony, więc odległość od dźwięku 

c do dźwięku d to 2, i analogicznie d-e to 2, f-g to 2, g-a to 2 i a-h to 2. 

Sposób II 

1. Policz stopnie. 

2. Policz półtony. 

Uwaga! Ważna jest kolejność czynności. Najpierw liczymy stopnie, potem 

półtony. 

np.: 

 



Od dźwięku c do dźwięku d mamy dwa stopnie, czyli jest to interwał 

sekundy. Sprawdzamy półtony: 1 półton c-cis, drugi półton cis-d. Miedzy 

dźwiękiem c-d są dwa półtony. Oznacza to, że między dźwiękami c-d jest 

sekunda wielka (2). Druga sekunda w przykładzie to 2> . Ten interwał ma 

dwa stopnie h-c od dźwięku h do dźwięku c jest 1 półton. 

Do sprawdzenia ilości półtonów w sekundach może przydać się klawiatura, 

która jest wydrukowana w solfeżu na str. 6.  

 

A teraz zadanie nr 1 do samodzielnego wykonania. Postarajcie się je dobrze 

wykonać    

Przepisz zadanie do zeszytu. Podpisz,które sekundy są wielkie a które małe? 

Napisz, który sposób wydaje Ci się szybszy i wygodniejszy? 

Postaraj się zagrać te sekundy na swoim instrumencie   

 

 

Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia i prześlij na mój adres mailowy: krystynabos@op.pl 

Jeśli będziesz mieć wątpliwości możesz do mnie zatelefonować. Tel. 603068464 ( staraj się nie 

nadużywać mojego nr. Nie tylko Ty jesteś moim uczniem  . Możesz ze mną porozmawiać w środę i 

w piątek od godz17.00 do godz.18.00. 

Jeśli będziesz wysyłał (a) do mnie maila z odpowiedzią, w temacie napisz:  

imię, nazwisko, klasę, nr zad. Np.: Jan Kowalski II/6 zad1 Powodzenia  

 

 


