
Dzień dobry  

Temat: Utrwalanie interwałów tercji. Budujemy i rozpoznajemy tercje. 

Jakie ćwiczenie może pomóc nam rozpoznawać i budować tercje? 

Sposób I 

Musimy sobie przypomnieć gamę C-dur i triadę harmoniczną w tej gamie. 

 

W gamie zaznaczyłam I stopień, na którym możemy zbudować trójdźwięk. Trójdźwięk, który 

zbudujemy na I st. nazywamy toniką, tak samo jak pierwszy stopień gamy. Pierwszy stopień gamy i 

trójdźwięk na nim zbudowany to tonika. Oznaczenie toniki - T . 

 

 

Na czwartym stopniu gamy również możemy zbudować trójdźwięk, będzie on się nazywał 

subdominanta. Oznaczamy - S 

Na stopniu piątym gamy C-dur trójdźwięk, który zbudujemy nazywa się dominanta. Oznaczamy – D 

 Co łączy trójdźwięki triady harmonicznej w gamie C-dur? 

Te trzy trójdźwięki, trójdźwięki triady harmonicznej mają taki sam tryb. Brzmią wesoło, czyli są 

durowe. Jeśli te trójdźwięki są durowe, to dolna tercja jest tercją wielką.  Jeśli zbudujemy trójdźwięki 

na pozostałych stopniach gamy, czyli na II stopniu, III, stopniu VI stopniu, będą to trójdźwięki 

smutne, czyli trójdźwięki molowe. Trójdźwięk molowy rozpoczyna tercja smutna, czyli tercja mała. 

Uwaga! Na stopniu VII mamy trójdźwięk, który jest zbudowany z dwóch tercji małych. Ten 

trójdźwięk nazywamy trójdźwiękiem zmniejszonym. 

Najważniejsze do zapamiętania trzy tercje wielkie na I, IV i V st. gamy ( c-e, f-a, g-h ) pozostałe to 

tercje małe  Może to ułatwi Wam rozpoznawanie i budowanie tercji.  

Przypomnienie. Tercję wielką oznaczamy: 3 lub 3w 

  Tercję małą oznaczamy: 3> lub 3m  

 

 



Sposób 2 

1) Policz stopnie. 

2)  Policz półtony. 

np.: 3 ma trzy stopnie, i 4 półtony. 

 

W takcie A mamy 2 dźwięki c-e. Od dźwięku c do dźwięku e mamy trzy stopnie (takt B) c,d,e. Już 

wiemy , że to jest tercja. Oznaczamy ją cyfrą arabską 3. Musimy jeszcze sprawdzić ile jest półtonów 

między dźwiękami c-e. Sprawdzamy, c-cis 1 półton, cis-d 2 półton, d-dis 3 półton i dis-e 4 półton. Od 

c do e mamy 4 półtony (takt C). Czyli od c do e mamy interwał 3 (3w). 

Analogicznie postępujemy w budowaniu 3> (3m) 

 

 

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

Podpisz interwały tercji. Które tercje są wielkie a które małe? 

Napisz, który sposób wydaje Ci się szybszy i wygodniejszy? 

Postaraj się zagrać te tercje na swoim instrumencie   

 

 

Skopiuj  pięciolinię z tercjami i zadanie prześlij na mój adres mailowy: 

krystynacbas@gmail.comMożesz też zrobić zdjęcie wykonanego zadania i przesłać. 

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 III/6 zad1 Powodzenia. 

mailto:krystynacbas@gmail.com

