
 

Muzyka_kl_VII_lekcja_4 

Temat: Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa. 

1. Przeczytaj temat lekcji z podręcznika (strony 145 – 151) 

2. Wykonaj kartę pracy i prześlij ją nauczycielowi na adres 

lotysta@wp.pl do dnia 22.04.2020r. 

 

 

Karta pracy 

Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa 

1.Uzupełnij podane zdania odpowiednimi wyrazami. 

• __________ to styl muzyczny powstały w Ameryce na przełomie XIX i XX wieku. 

• ____________________ polega na tworzeniu muzyki w trakcie jej wykonywania. 

• Rock and roll należy do muzyki ____________________. 

• Z ________________ wywodzą się liczne style muzyczne, miedzy innymi: rock, pop, disco. 

2. Wymień trzy nazwiska polskich wokalistów rockowych oraz trzy nazwy zespołów 

rockowych z naszego kraju. 

• wokaliści:_______________________________________________________________ 

• zespoły:________________________________________________________________ 

3. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła. 

1. Czesław ... – jeden z najbardziej znanych polskich muzyków rockowych, autor i wykonawca 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. 
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11. Gatunek muzyczny powstały w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. 

12. Instrument dęty drewniany, używany w muzyce jazzowej. 

Hasło:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Uzupełnij notatkę na temat swojego ulubionego rodzaju muzyki. 

• wykonawcy:_______________________________________________________________ 

• zespoły:________________________________________________________________ 

• utwory:________________________________________________________________ 

 

5. Zapisz nazwy zespołów i stylów muzycznych, które były popularne w czasie, kiedy Twoi 

rodzice lub opiekunowie chodzili do szkoły. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Zamaluj zielonym kolorem pola z imionami i nazwiskami wykonawców oraz nazwami 

zespołów popowych, a czerwonym – rockowych. Pozostałe prostokąty uzupełnij nazwami 

i nazwiskami innych artystów reprezentujących wymienione style i pokoloruj je zgodnie z tą 

samą regułą. 
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