
Klasa 7 (15.05.2020)

Temat: Na estradzie - pop, rock, myzyka rozrywkowa.

Podczas ostatnich kilku lekcji rozmawialiśmy o muzyce współczesnej. Przełom 
muzyki XIX i XX wieku, muzyka folk i country, muzyka jazzowa z jej improwizacjami 
miały zainspirować Was do poszukiwań utworów i twórców, może jeszcze dotąd nie-
odkrytych.

Służyło to również usystematyzowaniu Waszej wiedzy na temat współczesny-
ch trendów muzycznych w Europie i na świecie. Duży nacisk kładliśmy zwłaszcza na 
muzykę polską, jej twórców i wykonawców.

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się kolejnymi gatunkami muzyki współczesnej. 
Są nimi pop, rock i muzyka rozrywkowa. O ile o muzyce rozrywkowej mówiliśmy przy 
okazji jazzowych improwizacji, o tyle dzisiaj skupimy się szczególnie na gatunkach 
pop i rock.

MUZYKA POP

Jest to styl, który określamy jako rytmiczną muzykę instrumentalno-wokalną, 
często o charakterze tanecznym utrzymaną w tonacjach durowych o prostej struktu-
rze rytmicznej i melodycznej z powierzchownymi zapożyczeniami z różnych stylów 
muzycznych tworzonej w celach komercyjnych. Artyści popowi wykonują zarówno 
energiczne, radosne piosenki, jak i utwory nastrojowe. 

Najsłynniejszymi przedstawiciele zagranicznej muzyki pop są m.in.: Michael 
Jackson, Madonna, Rihanna, Shakira i inni.
Wśród polskich wykonawców wyróżniamy m.in.: Kubę Badacha, Dawida Kwiatkow-
skiego, Viki Gabor, Zbigniewa Wodeckiego oraz wielu innych.

Wśród młodych ludzi bardzo popularny jest rap. Jest to muzyka związana z 
kulturą hip-hop. Przedstawiciele tej kultury lubią też taniec breakdance.

MUZYKA ROCK

W drugiej połowie XX w. Wielką popularność zdobyła muzyka rockowa, utoż-
samiana początkowo z rock and rollem, a nazywana ze względów „big 
beatem” [(ang.) mocne uderzenie]. Wykonawcy tego stylu muzycznego używali 
mocnego brzmienia gitar elektrycznych wzmacnianych elektronicznie. Królem rock 
and rolla okrzyknięto amerykańskiego piosenkarza Elvisa Presleya.

Z rock and rolla wywodzi się rock. Najsłynniejszym artystą rockowym był ze-
spół The Beatles i The Rolling Stones.
Wśród polskich artystów sceny rockowej wymienić należy m.in. Czesława Niemena, 
Tadeusz Nalepę, Zbigniewa Hołdysa, zespół Perfect oraz Lady Pank.

Jako podsumowanie dzisiejszej lekcji rozwiąż poniższe zadanie:
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
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Rozwiąż krzyżówkę, a następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła. 

1. Czesław ... – jeden z najbardziej znanych polskich muzyków rockowych, autor i wykonaw-
ca utworu Dziwny jest ten świat. 
2. … Hendrix – słynny amerykański gitarzysta. 
3. … – styl muzyczny, którego przedstawicielem był miedzy innymi Michael Jackson. 
4. Styl muzyczny kojarzący się z kultura hip-hopu. 
5. Styl muzyki rozrywkowej wywodzący się z rock and rolla. 
6. … Orlean – miasto uważane za kolebkę jazzu. 
7. Muzyka taneczna wywodząca się z rock and rolla. 
8. Muzyk jazzowy. 
9. The … – brytyjski zespół, którego utwory są wybitnymi przykładami stylu rockowego. 
10. Nazwisko piosenkarza uznawanego za króla muzyki pop. 
11. Gatunek muzyczny powstały w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. 
12. Instrument dęty drewniany, używany w muzyce jazzowej. 
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