
Niezbędnik muzyczny 
RODZAJE INSTRUMENTÓW 



Historia instrumentów 
muzycznych 

Muzyka jako sztuka kompozycji towarzyszyła ludzkości na 
przestrzeni wieków – tak naprawdę od najdawniejszych czasów. Od 
tysięcy lat stanowi ważny element ludzkiej kultury i towarzyszy 
człowiekowi przy zabawie, świętowaniu, pracy czy odpoczynku, 
ubogacając jego życie.   

Odnotowano, że w czasach prehistorycznych instrumenty służyły 
głównie do nadawania rytmu. Pomimo tego, że wydobywały się z 
nich dźwięki o różnych wysokościach, to nie przypominały jednak 
melodii w obecnym tego słowa rozumieniu. Pierwszymi 
instrumentami muzycznymi były piszczałki, muszle, grzechotki, łuki 
muzyczne i różnego rodzaju bębny. Za najstarszy instrument na 
świecie uznano odnaleziony na terenie Niemiec flet, którego 
istnienie szacuje się na 35 tysięcy lat. 

  

W późniejszych latach wraz z biegiem czasu instrumenty również 
były udoskonalane. Za sporą inspirację do tworzenia kolejnych 
przedmiotów muzycznych uznano łuk myśliwski. Na jego podstawie 
stworzono łuk muzyczny, który nadal używany jest w niektórych 
regionach Afryki i Ameryki Południowej. Kolejnym etapem 
transformacji łuku było stworzenie harfy, której konstrukcja 
opierała się na cięciwach napiętych na łuku. 
  

 



Kolejne lata przyniosły rozwój instrumentów 
strunowych. Popularne stały się liry, które budową 
wywodziły się od harf. Stanowiły ważny element 
kulturowy, często pojawiając się w dziełach literatury 
czy mitach. Instrumentem pokrewnym do liry była 
kitara, którą jednak wyróżniało to, że miała większe 
pudło rezonansowe, przez co wydawany przez nią 
dźwięk wydawał się donośniejszy. Te instrumenty  
z kolei powoli ewoluowały w kierunku przedmiotu, 
który mógł nasuwać skojarzenia z obecnie chyba 
najpopularniejszym instrumentem, czyli gitarą. Około 
3 tys. lat p.n.e. pojawiła się bowiem w Indiach 
strunowa cithara. Datuje się, że około 800 lat p.n.e. 
pojawiły się pierwsze lutnie. 

 

 

KITARA 



Początki obecnej ery to przede wszystkim rozwój organów 
pneumatycznych, które w zależności od regionu świata różniły się 
wielkością i sposobem grania na nich. W X w. do Europy docierają 
instrumenty, które można nazwać lutniami. W kolejnym stuleciu po raz 
pierwszy można spotkać się z konstrukcją, która przypominała obecnie 
szeroko znane skrzypce, chociaż, żeby zbliżyć się do współczesnej 
formy i przejść wymaganą transformację, potrzebowały blisko 500 lat. 

  

Epoka renesansu to czas rozwoju muzyki – pojawiają się wtedy 
klawesyny, a wcześniejsze wersje instrumentów zaczynają otrzymywać 
bardziej „współczesne” kształty. Na te lata przypada również powstanie 
klawikordu, który około XVII w. przekształca się w fortepian. Coraz 
większy nacisk kładzie się na jakość wytwarzanych instrumentów, 
przywiązuje się wagę do szczegółów wykonania, docenia też 
rzemieślników wykonujących instrumenty, m.in. lutników. Kolejne lata  
i wieki przyniosły potrzebę tworzenia coraz to bardziej dynamicznych 
utworów, co z kolei przełożyło się na rozwój bardzo dobrze znanych 
obecnie instrumentów takich jak m.in. trąbka, saksofon, gitary 
elektryczne i szeroki wachlarz instrumentów elektronicznych. 

 

KLAWESYN 

KLAWIKORD 



Rodzaje instrumentów muzycznych 





Instrumenty perkusyjne 

Pierwszymi instrumentami 
perkusyjnymi były: 

 

•dłonie 

• stopy 
 



W dawnych czasach instrumenty wyrabiano 
ze: 

• skóry; 

 

• skorup; 

 

• łupin owoców; 

 

• błony zwierząt; 

 

• czaszek, muszli; 

 

• drewna 
 



Podział instrumentów perkusyjnych: 

Sposób wydobycia 
dźwięku 

• Uderzanie: bębny, 
werble, kotły, tam 
tamy, bongosy, konga, 
trójkąty, talerze, 
wibrafon, metalofon, 
marimba, kołatki 

• Pocierane: guiro 

• Potrząsane: 
grzechotki, marakasy 

 

 

 

 



Źródła dźwięku 

• Membrana czyli napięta błona 
lub skóra 

- Bęben 

- Werbel 

- Kotły 

 

• Metal 

- Talerze 

- Gong 

- Trójkąt 

- Tamburyno 

- Metalofon 

- Wibrafon 
 

- Ksylofon 

- Marimba 

- Dzwonki chromatyczne 

- Dzwony 

• Drewno 

- Grzechotki, janczary 

- Marakasy 

- Guiro 

- Kołatki, kastaniety 

- Drewienka 



Instrumenty o określonej i nieokreślonej wysokości 
dźwięku 

Instrumenty o określonej wysokości 
dźwięku (melodyczne): 

 

To instrumenty, na których możemy 
zagrać melodię: 

• dzwonki 

• dzwony 

• metalofon 

• wibrafon 

•  ksylofon 

• marimba 

• kotły 

 

Instrumenty o nieokreślonej wysokości 
dźwięku (niemelodyczne): 

 

To instrumenty, na których  możemy 
zagrać jedynie rytm: 

• bęben 

• werbel 

• talerze 

• trójkąt 

• grzechotki, marakasy 

• kołatki, kastaniety 

• drewienka 

• gong 

• tamburyno 

 

 



WESOŁA ORKIESTRA 

https://www.youtube.com/watch?v=TrZXmcy3Mt4 



Instrumenty strunowe to takie 
instrumenty muzyczne, których 
źródłem dźwięku jest drgająca 
struna. 

 

W zależności od sposobu 
wydobycia dźwięku dzielimy je na: 

a) smyczkowe 

b) szarpane 

c) klawiszowe 

 

 

 

Instrumenty strunowe 



Instrumenty strunowe smyczkowe jest to odmienna grupa 

instrumentów strunowych, w których dźwięk wydobywany jest przy 

pomocy smyczka. Smyczek składa się z pręta, na którym napięte jest 

końskie włosie. Celem zwiększenia tarcia używa się kalafonii. Dźwięk 

uzyskuje się przez przesuwanie włosia prostopadle po strunach.  

 

Instrumenty smyczkowe składają się z następujących elementów: 

a) pudło rezonansowe - przestrzeń, gdzie wzmacniany jest dźwięk 

produkowany przez drgające struny; 

b) struny (najczęściej cztery) - strojone do odpowiednich 

częstotliwości, oparte na mostku; 

c) gryf z podstrunnicą - do której przyciskane, są struny tak by zmienić 

ich długość, a co za tym idzie częstotliwość drgań.  

 

Gryf zakończony jest śrubami pozwalającymi stroić instrument, 

zapewniając odpowiednie napięcie strun. 



Do grupy instrumentów 
strunowych 
smyczkowych należą:  

 
• skrzypce (w tym 
różne odmiany, m.in. 
skrzypce elektryczne) 
• altówka 
• wiolonczela 
• kontrabas 

https://www.youtube.com/watch?v=OpKAdyja9I0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpKAdyja9I0


Instrumenty strunowe szarpane jest to odmienna grupa instrumentów strunowych, 
w których dźwięk wydobywany jest przez szarpnięcie struny. Instrumenty te nie 
należą do podstawowego składu orkiestry symfonicznej, ale mogą występować 
jako instrumenty solowe.  

 
Do grupy instrumentów strunowych szarpanych należą:  
• gitara 
• harfa 
• lutnia 
• mandolina 
• cytra 
• domra (3-strunowa i 4-strunowa) 
• banjo 
• bałałajka 



https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-

muzyczne/instrumenty-strunowe/instrumenty-smyczkowe 



Instrumenty strunowe uderzane (klawiszowe) jest to 

odmienna grupa instrumentów strunowych, w których źródło 

dźwięku stanowi drgająca struna, która jest wprawiana  

w ruch za pomocą skomplikowanego systemu 

młoteczkowego. Przy pomocy klawiszy młoteczki uderzają  

w strunę wydając dźwięk.  

 

Do grupy instrumentów strunowych uderzanych należą:  

• fortepian 

• pianino 

• klawesyn 

• klawikord 

• cymbały 



https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-

muzyczne/instrumenty-strunowe/instrumenty-smyczkowe 



Instrumenty muzyczne, w których źródłem dźwięku 
jest drgający wewnątrz słup powietrza, nazywamy 
instrumentami dętymi. Wysokość dźwięku w 
instrumentach dętych zależy od długości rury, która 
instrument tworzy. Im dłuższa rura tym niższy 
maksymalny dźwięk można uzyskać, natomiast 
dźwięki wyższe uzyskuje się skracając wysokość 
słupa powietrza na różne sposoby (w zależności od 
instrumentu).  

 

 

Barwa dźwięków zależy od konstrukcji instrumentu, 
rodzaju materiału, z którego jest wykonany, rodzaju 
wibratora oraz od sposobu zadęcia. Wybór dźwięku 
odbywa się poprzez otwieranie lub zamykanie 
otworów położonych wzdłuż rury (tak jak we flecie), 
przełączanie odcinków rur o różnych długościach za 
pomocą wentyli (w trąbce) lub regulowanie długości 
rury w postaci suwaka (w puzonie).  

Instrumenty 

dęte 



Podział instrumentów dętych na dwie zasadnicze grupy 

drewnianych i blaszanych, nie odnosi się do materiałów  

z którego są wykonane. Większość instrumentów 

drewnianych wykonanych jest niemal w całości z metalu np. 

saksofon lub flet. Podział odnosi się do elementu 

wzbudzającego wibrację. W instrumentach drewnianych jest 

to stroik wykonany z drewna, w instrumentach blaszanych – 

metalowy ustnik.  

Instrumenty dęte dzielą się na: 

• instrumenty dęte blaszane 

• instrumenty dęte drewniane 

• instrumenty dęte klawiszowe 



Instrumenty dęte blaszane są w większości przypadków wykonane z metalu. Ustnik  

w instrumentach blaszanych (który we wszystkich przypadkach jest metalowy) ma 

kielichowaty kształt o przekroju stożkowym lub półsferycznym. Cechą 

charakterystyczną instrumentów blaszanych jest brak wibratora, którego rolę 

przejmują usta grającego podczas przyciskania ich do ustnika.  

 

Do grupy instrumentów dętych blaszanych należą (uszeregowane pod względem 

wielkości): 

• trąbka 

• tuba 

• puzon 

• róg (zwany też waltornią) 

• kornet 

• trąbka sygnałowa 

• skrzydłówka  

• suzafon 

• bombardon 

• helikon 

• sakshorn 



Instrumenty dęte drewniane mogą być wykonane z dowolnego materiału, np. 

drewna, metalu, lub tworzywa sztucznego. Wibratorem w tej odmianie 

instrumentów dętych jest drewniany stroik, bądź krawędź, o którą rozpraszany jest 

strumień powietrza.  

Źródłem dźwięku w instrumentach dętych drewnianych jest słup powietrza, którego 

długość jest regulowana przez użycie zakrywanie otworów w korpusie instrumentu. 

Ponieważ przykrywanie wielu otworów na raz byłoby trudne lub nawet 

niewykonalne, w wielu instrumentach dętych drewnianych stosuje się mechanizm 

klapkowy. 

 

Do grupy instrumentów dętych drewnianych należą: 

• fagot 

• flet piccolo 

• flet prosty 

• flet 

• fletnia Pana (multanki) 

• klarnet 

• kontrafagot 

• obój 

• rożek angielski 

• saksofon 



Instrumenty dęte miechowe to takie 
instrumenty dęte, w których 
powietrze wtłaczane jest do 
instrumentu z pomocą miechu lub 
innego urządzenia sprężającego. 
Rozpływ powietrza do poszczególnych 
części instrumentu odpowiedzialnych 
za różne tony steruje się z klawiatury. 

 
Do grupy instrumentów dętych 
klawiszowych należą:  
• akordeon 
• bandoneon 
• fisharmonia (z grupy idiofonów) 
• organy (z grupy aerofonów) 



https://www.youtube.com/
watch?v=uF4MOfTyRgw 



Test muzyczny 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 



Materiały pozyskane ze źródeł: 

• https://historia.org.pl/2018/10/31/lutnia-historia-i-symbolika/ 

• https://luthieros.com/product/cithara-of-the-golden-age-ancient-greek-cithara-9-strings-top-
quality-handcrafted-musical-instrument/ 

• https://po-klawiszach.blogspot.com/2015/03/magia-klawikordu.html 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Klawesyn 

• https://sklep-muzyczny.com.pl/_blog/107-Historia_instrumentow_muzycznych.html 

• https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/instrumenty-
muzyczne/podzial-instrumentow 

• https://www.zdrowyportal.org/zdrowe-dania/klaskanie-klaskajaca-terapia-czy-klaskanie-jest-
zdrowe-jak-klaskac/ 

• http://nowoczesnakobieta.com/szukaj/poradnik/ta%C5%84ce+afryka%C5%84skie 

• http://instrumenty-etniczne.blogspot.com/2011/06/instrumenty-etniczne.html 

• https://gomotors.net/TAM/TAM-TAM/photos.html?pic=1 

• https://slideplayer.pl/slide/439457/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=TrZXmcy3Mt4 

• https://gitarownia.pl/product-pol-4680-Zestaw-instrumentow-perkusyjnych-tzw-zestaw-Orffa-
ZP17.html 

• https://www.westmusic.com/drums-percussion/hand-mounted-percussion/shakers-rattles-
guiros/basic-beat-bbg14-14-fish-shaped-guiro-with-striker-200901 
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