
Audycje muzyczne IIc4 i 4 c6  13-14.05.2020 

Temat: Budowa okresowa i ewolucyjna.    

Dzisiaj zajmiemy się formą utworu, czyli jego budową. Jeśli macie taką możliwość, to 

wydrukujcie notatkę i wklejcie do zeszytu.  

Utwór muzyczny składa się z różnych części. Można go porównać do budowania wieży  

z klocków lego. Pojedynczy klocek to motyw. Kiedy złączymy ze sobą przynajmniej 2 klocki 

powstaje troszkę większa część (fraza). W ten sposób możemy budować coraz większe całości. 

Największą z nich jest okres muzyczny.  

Budowa okresowa utworu polega na podziale materiału dźwiękowego na wyraźne części składowe. 

Podstawą budowy okresowej jest okres muzyczny.  

Oznacza to, że utwory o budowie okresowej składają się z okresów – jednego lub więcej. 

 

Elementy utworu muzycznego 

 
Motyw – najmniejsza cząstka utworu muzycznego, obejmuje od dwóch do kilkunastu dźwięków. 

Fraza – składa się z dwóch lub więcej motywów. 

Zdanie – składa się z dwóch lub więcej zdań. 

Okres muzyczny – składa się z 2 zdań: 
1) Poprzednik – to „muzyczne pytanie”, najczęściej kończy się na dominancie; 

2) Następnik – to „muzyczna odpowiedź”, kończy się na tonice. 

 
 

Powyższy przykład muzyczny to „Wlazł kotek na płotek”. Spróbujcie zagrać zapisaną melodię na 

swoim instrumencie, a następnie przeanalizujcie na jej podstawie zaznaczone elementy utworu 

muzycznego.  

Czasami nie da się w utworze określić wyraźnie wyodrębnionych fraz oraz zdań. Utwór rozwija się z 

jednego motywu, który jest przekształcany i rozwijany. Mówimy wtedy, że utwór ma budowę 

ewolucyjną. 

Budowa ewolucyjna polega na przekształcaniu i rozwijaniu materiału motywicznego, brak w niej 

symetrii i wyraźnie wyodrębnionych fraz i zdań.  

Posłuchajcie utworu o budowie ewolucyjnej: 

♫ J.S. Bach – I Suita G-dur (cz. I ) https://www.youtube.com/watch?v=vawqt4-s7JU 

https://www.youtube.com/watch?v=vawqt4-s7JU


Dołączam też tabelkę z rodzajami okresów, która będzie nam pomocna w przyszłości, podczas 

analizowania okresów muzycznych. Wydrukujcie ją i wklejcie do zeszytu. 

 

Rodzaje okresów muzycznych 

1. Ze względu na materiał melodyczno-rytmiczny następnika wyróżniamy: 

 Okres odpowiadający – następnik jest taki sam, jak poprzednik z niewielką zmianą  

w zakończeniu; 

 Okres uzupełniający – poprzednik i następnik różnią się między sobą; 

 Okres okrężny – następnik wprowadza nowy materiał melodyczno-rytmiczny, 
 a w zakończeniu nawiązuje do poprzednika. 

 

2. Ze względu na rozmiar wyróżniamy: 

 Okres mały (najczęściej 8 taktów) 

 Okres wielki (najczęściej 16 taktów) 
 

3. Ze względu na długość zdań względem siebie wyróżniamy: 

 Okres symetryczny (zdania o takiej samej ilości taktów) 

 Okres niesymetryczny (zdania o różnej ilości taktów) 

 

 

 


