
Spis treści kursu Teoria w praktyce

 Lekcja 1 - rytmika (cz.1)

Jeśli wydawało Ci się, że czytanie rytmu z nut to zajęcie wymagające nadludzkich zdolności, to
wyprowadzę Cię z tego błędnego myślenia i pokażę, że tak naprawdę jest to proste i bardzo

logiczne! Koniec z graniem wyłącznie z tabów (w których często nie ma zapisu rytmicznego i tym
samym są bezużyteczne, jeśli nie znamy danego numeru). 

 Lekcja 2 - rytmika (cz.2)

Lekcja 2 to kontynuacja tematu rytmiki. Tym razem przyjrzymy się nieco bardziej
zaawansowanym układom, nauczymy się liczyć na przykład kwintole… i wiele, wiele więcej!

 Lekcja 3 - wysokość dźwięków

Gdy rytmika przestaje już być czarną magią, przechodzimy do odczytywania wysokości
dźwięku z nut. Po co? 1. Przestajemy być muzycznymi analfabetami. 2. Pomoże nam to w
zrozumieniu różnych zjawisk, takich, jak m.in. budowa akordów, skal itd; Dostaniesz kilka
sprytnych patentów, przyspieszających naukę dźwięków na gryfie, a także zagrasz kilka

motywów bezpośrednio z nut!  

 Lekcja 4 – interwały

Jeśli chcesz być o wiele bardziej świadomy granych dźwięków, a także chcesz zbudować
solidną bazę pod naukę akordów, skal i budowania zamierzonego klimatu w kawałku, to

interwały są niekwestionowaną podstawą. Przekonaj się jak one brzmią i wykonaj
ćwiczenia! Wykorzystamy tu też  wiedzę, którą już masz (choć nie zdajesz sobie pewnie

nawet z tego sprawy).  

 Lekcja 5 - system modalny - wprowadzenie

Tutaj położymy podwaliny pod zrozumienie systemu, który jest stosowany w zdecydowanej
większości utworów muzyki rozrywkowej! To cały układ skal, interwałów i akordów, na

który spojrzymy sobie z lotu ptaka, byś wiedział mniej więcej o co chodzi. Poprzemy teorię
kilkoma ćwiczeniami na akordy „skalowłaściwe”.

 Lekcja 6 – akordy

W tym miejscu ugryziemy temat rzekę, jakim są akordy! Dowiesz się jak je tworzyć i
oznaczać, oraz, oczywiście, jak je budować na gryfie! Przygotuj sobie jakiś napój, bo lekcja

trwa aż 60 minut… 
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 Lekcja 7 - skale modalne

Z tej lekcji dowiesz się, jak tworzyć skale w systemie modalnym, a także, jak je grać na
gryfie i to w różnych, często niestandardowych układach. To doskonała baza pod naukę

improwizacji i świadomego tworzenia własnych utworów! 

 Lekcja 8 - system modalny w praktyce

Ćwiczenia ćwiczeniami, ale warto przetestować poznane informacje na żywym organizmie,
jakim jest konkretny utwór muzyczny  Wtedy możemy naprawdę możemy powiedzieć, że
rozumiemy o co chodzi w danym temacie! Na warsztat pójdzie kawałek mojego autorstwa,
napisany dla zespołu Tervilia. Sprawdzisz, jak zaaranżowałem numer i jak łączyłem kolejne

partie, a także, dlaczego to wszystko ze sobą pasuje!   

 Lekcja 9 - pentatoniki, skala bluesowa, blue-note'y

Kolejne, mega ważne tematy dla gitarzysty! Zrozumiesz pentatoniki i skalę bluesową,
będziesz mieć pokazane kiedy i jak tego używać! Chcesz zabrzmieć z charakterystycznym

blues-rockowym zadziorem? Sprawdź blue note’y!

 Lekcja 10 - moll harmoniczny

Tutaj poznasz cały system równoległy do modalnego, którego nadużywa Yngwie
Malmsteen . Chcesz zabrzmieć w stylu neoklasycznym? Koniecznie sprawdź te materiały!

W tym momencie masz już naprawdę pokaźny zestaw narzędzi do tworzenia własnych
materiałów, improwizacji i ogólnego rozumienia, co się dzieje w kawałkach.

 Lekcja 11 – improwizacja

Jeśli ten temat Cię interesuje i chcesz dostać wyselekcjonowaną i cenną wiedzę, jak to robić
na bazie poznanych wiadomości, to przestudiuj ten materiał dokładnie. Efekty będzie widać

naprawdę szybko 

 Lekcja 12 - dopisywanie kolejnych głosów do solówek i
riffów

Podobały Ci się zawsze solówki w wersjach studyjnych i zastanawiasz się czasem, czemu na
żywo nie zawsze brzmią tak samo (mimo, że gitarzysta nie improwizował czegoś zupełnie
innego)? Zapewnie były ozdobione dodatkowymi głosami… Teraz Ty również możesz się

tego nauczyć  Co więcej, możesz to wykorzystywać również w riffach czy przy grze
akordowej (i to w każdym stylu muzycznym!). Polecam! 


