
Teoria muzyki 
poziom 1

Co to jest nuta? 
To znak graficzny, którym zapisujemy dźwięk. Jego wysokość i jego długość trwania. Dziś 
zajmiemy się długościami nut, czyli ich wartościami. 
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Lekcja 3

NUTY I PAUZY


Najdłuższą nutą, używaną w obecnym 
zapisie muzycznym, jest cała nuta. Można 
ją przyrównać do jakiejś innej całości, np. 
owocu. Niech to będzie jabłko. Całe jabłko 
to czas trwania całej nuty.

Zauważ, że jej rysunek składa się tylko z 
jednego elementu. Jest nim tzw. główka 
nuty. Nawet trochę podobna do jabłka… 

Nutę, tak jak jabłko, możemy podzielić na 
pół. Otrzymamy wtedy dwie połówki jabłka, 
czyli dwie półnuty. Tutaj pojawia się nowy 
element rysunku - półnuta ma już główkę i 
pałkę. 
Zauważ, że każda z półnut trwa o połowę 
krócej niż cała nuta - podobnie jak 
połówka jabłka jest o połową mniejsza od 
całego.


=

Gdy teraz jedną połówkę jabłka podzielimy znów na pół, otrzymamy dwie ćwiartki owocu, 
oczywiście dwa razy mniejsze od połówki.To samo dzieje się z półnutą - podzielona na pół da 
nam dwie ćwierćnuty. Oczywiście, każda z ćwierćnut trwać będzie dwa razy krócej niż półnuta.


Pamiętaj jednak, że całe jabłko składa się z dwóch połówek, więc w sumie, po przekrojeniu obu, 
z całego jabłka ćwiartek będzie cztery.

Tak samo rzecz się ma w przypadku całej nuty - ponieważ ona też składa się z dwóch półnut, w 
dalszej kolejności dzieli się na cztery ćwierćnuty.


Zapamiętaj! 
KAŻDA ĆWIERĆNUTA TRWA CZTERY RAZY KRÓCEJ NIŻ CAŁA NUTA. 

czyli: 
W CAŁEJ NUCIE MIESZCZĄ SIĘ CZTERY ĆWIERĆNUTY. 

I jeszcze jedno - zauważ, że ćwierćnuta ma inny kolor niż półnuta i cała nuta - jest czarna, 
podczas gdy tamte były białe. Za to nie różni się elementami - też ma główkę i pałkę.


Wkrótce poznasz następne, jeszcze drobniejsze wartości nut, najpierw jednak bardzo starannie 
ułóż sobie w głowie tę lekcję. I przerób te kilka ćwiczeń dla lepszej wprawy.


1. Wymień wartości nut od najdłuższej do najkrótszej i na odwrót. 
2. Która nuta jest krótsza - półnuta, czy ćwierćnuta? A która dłuższa - cała nuta czy półnuta? A 

ile razy? 
3. Ile jest ćwierćnut w półnucie? A w całej nucie? A ile razy krótsza jest półnuta od całej nuty?



Teoria muzyki 
poziom 1

Co to jest pauza? 
To znak graficzny, którym zapisujemy ciszę. Oczywiście tylko jej długość. Ponieważ cisza może 
mieć w utworze muzycznym różną długość, więc musi być zapisywana przez różne pauzy. Nazwy 
nut i pauz są ze sobą bardzo ściśle powiązane:
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 4.   Czym się różni w zapisie (w wyglądzie) półnuta od ćwierćnuty? A od całej nuty? 
 5.   Które nuty są białe, a które czarne? A które są dłuższe?  
 6.   Która nuta ma pałkę i główkę? A która nie ma pałki? A czy może być nuta bez główki? 
 7.   Co to jest wartość nuty? 

Pauza, która trwa tyle, co cała nuta, to 
pauza całonutowa. Zwróć uwagę na jej 
ułożenie - wygląda, jakby wisiała na 
drążku - cała jest pod nim. Po tym ją 
poznasz w zapisie nutowym, zresztą 
jeszcze do tego wrócimy.

=
Pauza, która trwa tyle, co półnuta, to 
pauza półnutowa. Zwróć uwagę i na jej 
ułożenie - wygląda, jakby na czymś 
leżała. Tym właśnie różni się od pauzy 
całonutowej - że nie wisi, tylko leży.

Pauza, która trwa tyle, co ćwierćnuta, to pauza ćwierćnutowa. Zwróć uwagę na jej wygląd - 
zupełnie różni się od poprzednich pauz. Wygląda jak płomyk - od razu po niej widać, że oznacza 
coś, co ma trwać krótko. Oczywiście, są pauzy, które trwają jeszcze krócej, podobnie jak nuty, 
ale nimi również zajmiemy się później.

1. Ile pauz ćwierćnutowych mieści się w pólnutowej? A w całonutowej? 
2. Ile razy krótsza jest pauza półnutowa od całonutowej? A ćwierćnutowa? 
3. Która pauza leży, a która wisi? Która z nich jest dłuższa? Ile razy? 
4. Jak się nazywa pauza, która ani nie leży ani nie wisi? Czy jest dłuższa, czy krótsza od 

pozostałych? A ile razy? 
5. Co trwa dłużej - pauza ćwiećnutowa, czy półnuta? Ile razy? 
6. Co trwa krócej - ćwierćnuta, czy pauza całonutowa? Ile razy? 
7. Ile ćwierćnut zmieściłoby się w pauzie półnutowej? 
8. Czy pauza półnutowa trwa tyle samo, co półnuta?

Zapamiętaj! 
MUZYK DZIAŁA ZAWSZE W CZASIE RZECZYWISTYM, 

DLATEGO NAJWAŻNIEJSZYMI CECHAMI DOBREGO MUZYKA 
SĄ PAMIĘĆ, PEWNOŚĆ DZIAŁANIA I REFLEKS. 

A NIE STAŁE WĄTPLIWOŚCI I POŚPIECH.

Wiesz już o pauzach i nutach wszystko, czego potrzebujesz na początek. Teraz odrób 
wyjątkowo starannie całe dzisiejsze zadanie domowe, bo już za chwilę wszystkie poznane dotąd 
elementy zaczną ze sobą współpracować. Nie śpiesz się, powtórz wszystko jeszcze raz, a może 
i dwa razy. Zrozum wszystko dobrze, pytaj jeśli nie rozumiesz, bo powoli zmieniamy poziom.


