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Co to jest metrum? 
To w języku muzyków nazwa miary mierzącej czas przepływu muzyki. Czas w muzyce 
zazwyczaj mierzymy ćwierćnutami - ćwierćnuta to taki muzyczny centymetr.

Oznaczenie metrum pojawia się w nutach na pięciolinii zaraz po znaku klucza, na samym 
początku utworu. Składa się z dwóch cyfr jedna pod drugą, z których każda oznacza co innego. 
Górna mówi nam ile ma być, a dolna - czego, czyli:
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Lekcja 5

METRUM I TAKT


- ile? - ile? - ile?

- czego? - czego? - czego?

Widzisz tutaj trzy różne przykłady metrum. Czytamy je odpowiednio: dwie-czwarte, trzy-
czwarte i czery-czwarte. Czy już zauważyłeś podobieństwa i różnice między nimi?

Spójrz, dolna cyfra się nie zmienia - to właśnie ona mówi nam, że nasz muzyczny czas będzie 
mierzony ćwierćnutami, a ile ich ma być - dwie, trzy czy cztery - o tym z kolei mówi nam górna 
cyfra. Wszystkie podane ćwierćnuty mają się znaleźć w jednym takcie.

I tu pojawia się nowe pytanie:


Co to jest takt? 
To najmniejszy odcinek muzycznego tekstu. W zapisie jest to kawałek pięciolinii, który z obu 
stron zamyka kreska taktowa.

I teraz sprawa najważniejsza - takt i metrum bardzo ściśle ze sobą współpracują, można 
nawet powiedzieć, że jedno bez drugiego istnieć nie może. Na czym to polega? Otóż to właśnie 
metrum dokładnie określa ile czego znajdzie się w każdym takcie.

Najlepiej to można zauważyć na przykładzie kompletnego zapisu muzycznego jakiejś melodii:


Zauważ - kreska taktowa mówi nam, że ilość czasu przewidziana dla tego taktu przez 
metrum już się wypełniła i czas rozpocząć takt następny. I znowu - po napełnieniu go 
wartościami nutowymi do końca czas go zamknąć dla porządku. Dwa pierwsze takty pokazują, 
że metrum cztery-czwarte to cztery ćwierćnuty przypadające na jeden takt. Natomiast takt 
trzeci i czwarty już wymagają Twojej wyobraźni i policzenia w pamięci, czy wszystko się zgadza. 
Sprawdzamy takt trzeci - ma dwie półnuty, a skoro każda z nich składa się z dwóch 
ćwierćnut, zatem 2 x 2 = 4, czyli jest tak jak powinno być - takt trzeci trwa również przez cztery 
ćwierćnuty. Podobnie takt czwarty - cała nuta, jak już wiesz, składa się z czterech ćwierćnut. 
A więc i tutaj jest wszystko w porządku.

I to tyle, jeśli chodzi o informacje. Teraz poćwiczymy sobie trochę w pamięci:
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- Jaka najdłuższa wartość nutowa zmieści się w takcie: a) dwie-czwarte; b) trzy czwarte;           
c) cztery-czwarte? 

- Ile pauz ćwierćnutowych może maksymalnie zawierać takt cztery-czwarte? A półnutowych? 
- Co oznacza dokładnie dolna czwórka w zapisie metrum? A górna cyfra? 
- Czy w takcie trzy-czwarte zmieszczą się dwie półnuty? 
- Ile czego zmieści się w takcie dwie-czwarte? A jak wypełnisz cały ten takt jedną nutą? 
- Jak wypełnić trzema nutami takt cztery-czwarte? A dwiema trzy-czwarte? 
- Jaką pauzę postawisz w takcie cztery-czwarte, w którym masz już napisaną półnutę? 
- A jak wypełnisz takt cztery-czwarte tylko dwiema nutami bez pauz, tak żeby jedna była krótsza 

od drugiej? 
- Jaką wartość musi mieć nuta, która wypełni cały takt trzy-czwarte? 
- Czy cała nuta z kropką zmieści się w takcie cztery-czwarte? Czy potrafisz ją podzielić na 

równe części? Ile ich będzie? 
- Czy pauza półnutowa z kropką wystarczy, aby wypełnić cały takt trzy-czwarte? Czy potrafisz ją 

podzielić na równe części? Ile ich będzie? 


