
Klasa VIIA 

Zagadnienie: Muzyka rockowa 

Cel: Zapoznanie z charakterystycznymi cechami muzyki rockowej. 

Posłuchajcie przeboju lat 80 znanego zespołu Europe – ,,The Final Countdown” 

   

https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Choć niektórzy początków muzyki rockowej doszukują się już w pierwszej połowie XX wieku 

w Stanach Zjednoczonych, to powszechniejsze skojarzenie z tym gatunkiem muzycznym wywołują 

nazwy zespołów tworzących muzykę rockową w latach 80. Czym charakteryzuje się muzyka rockowa? 

Muzyka rockowa to gatunek dający wykonawcom ogromne możliwości wyrażania siebie. Jest to 

pojęcie na tyle szerokie, że mieszczą się w nim tak różne utwory, jak „Bohemian Rhapsody” grupy 

Queen, z zadziwiającą operetkową „dygresją” i kultowy wspomniany wcześniej utwór „Final 

Countdown” grupy Europe, śpiewany na całym świecie w roku 1986. 

 Dla każdego odbiorcy pod pojęciem dobra muzyka rockowa kryć może się inny zestaw 

wykonawców czy utworów i w tym także tkwi siła rocka, który, choć liczy sobie dobre kilkadziesiąt lat, 

stale jest odkrywany na nowo. 

 Na podstawowe instrumentarium muzyki rockowej składają się: perkusja, gitara elektryczna 

(najczęściej jedna lub dwie), gitara basowa, a czasem również instrumenty klawiszowe. Perkusista 

z basistą tworzą tzw. sekcję rytmiczną – to od jej pracy w dużym stopniu zależy czy i na ile muzyka 

będzie miała silny, pulsujący rytm. Równie ważna jest rola i brzmienie gitar, które dzieli się na gitarę 

solową oraz rytmiczną. Instrumentarium wielu zespołów uzupełniają też instrumenty klawiszowe, które 

pełnią funkcję akompaniującą lub używane są do partii solowych. 

Większość utworów rockowych granych jest w parzystym metrum i ma równy, jednostajny rytm. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw


Posłuchajcie jeszcze ballady zespołu Scorpions myślę, że ją znacie, ale nigdy przecież nie za dużo 

dobrej muzyki. Zespół został założony 12 listopada 1965 roku w Niemczech. Wykonuje muzykę z 

pogranicza hard rocka i heavy metalu. 

Scorpions - ,,Send Me An Angel’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=1UUYjd2rjsE 

 

A teraz zespół AC/DC - australijski zespół hardrockowy w utworze ,,Thunderstruck’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM 

 Najbardziej znane postacie polskiej sceny rockowej to: Czesław Niemen, Tadeusz Nalepa i 

Zbigniew Hołdys. Spośród zespołów największą popularnością cieszą się Perfekt, Republika, Kult i 

Hej. 

 

 

 

 

 

 

Czesław Niemen 

 

Czesław Niemen – Dziwny jest ten świat 

https://www.youtube.com/watch?v=wTjLZwpmufw 

  Dziękuję  
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