
7-dniowy Kurs Perkusji - Dzień 7 (NIEDZIELA) 

Witaj w niedzielę, ostatni dzień tygodniowego kursu! 
 
Dobrze jest zakończyć z przytupem, dlatego wspólny tydzień zamykamy pulsacją w metrum 
nieparzystym - mniej naturalną i wygodną rytmicznie, ale za to bardzo inspirującą muzycznie. 
 
Omówimy na przykładach metrum 5/8, 7/8 i 11/8, najpierw jednak, tytułem przypomnienia i 
podsumowania, określmy samą istotę pulsacji. 
 
Nieparzystość metrum wynika z budowy taktu, a odnosi się do głównej wartości rytmicznej, która 
stanowi podstawę, czyli: 
 
1.Jeśli za podstawę pulsu przyjmieny ćwierćnutę, nieparzystym będzie np. metrum 3/4 , 5/4 itd. 
2.Licząc puls ósemkami, zbudujemy nieparzystość w metrum np. 5/8 , 7/8, 9/8, 15/8, itd. 
3.Idąc o krok dalej, można jeszcze bardziej karkołomnie - odnieść się do drobniejszych wartości, 
myśląc szesnastkowo - metrum 7/16, 13/16, 15/16, itd. (12/16 możemy policzyć już jako 3/4 , więc 
muzykę też można uprościć matematycznie, pracując na ułamkach… :) ). 
 
Jak liczyć puls nieparzysty? 
 
Pomocna będą najprostsze działania matematyczne, by lepiej zrozumieć muzykę i przede wszystkim 
lepiej ją poczuć. 
 
Ogólnie mówiąc, dążymy do uproszczenia pulsacji, szukając “wspólnego mianownika”, czyli sposób 
na sprawne odnalezienie się w wybranym pulsie. 
 

(1) Pierwszy sposób to rozbijanie pulsu na drobniejsze wartości, łatwiejsze do wyliczenia, np.: 
- 5/8 traktujemy jako dwie grupy ósemek: 3+2 (lub 2 +3), 
- 7/8 to już 3 grupy ósemek: 3+2+2 lub 2+2+3, albo 2+3+2, lub też 3+4, albo 4+3 

(możliwości jest wiele), 
- 7/4 najłatwiej jest wyczuć, dzieląc puls na w takty: 4/4 + 3/4 , itd. 

 
(2) Drugim sposobem jest sylabizowanie z udziałem charakterystycznych wyrażeń słownych, 

zamiast liczenia. To bardzo skuteczny sposób liczenia - słowami zamiast liczbami, tzn. 
zamiast liczyć ilość ósemek w takcie, możemy zbudować wyrażenie, które wypowiadamy w kółko 
grając, np.: 

- w metrum 5/8 “śpiewamy” sobie frazę o pięciu sylabach, np. “KTÓ-RA-GO-DZI-NA”, 
- w metrum 7/8 “NIE-CHCĘ-LI-CZYĆ-DO-SIED-MIU”, itd. 

 
TUTAJ ilustracja filmowa opisanych sposobów liczenia (https://youtu.be/ycDgp4AmiRk?t=229). 

 
Wypróbuj te dwie metody liczenia na dzisiejszych ćwiczeniach. A teraz już część praktyczna. 
 
1.Metrum 5/8  
 

(1) Rozpoczynamy od ćwiczenia werblowego, gramy symetrycznie - od jednej i drugiej ręki. 
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Jeśli liczysz sposobem grupowania ósemek, wygodniej będzie je podzielić na grupy: 2 + 3. 
 
UWAGA:  
 
Ćwicz z metronomem! 
Każda współczesna aplikacja metronomu ma możliwość ustawienia metrum nieparzystego - wejdź w 
edycję i wybierz jako główną wartość ósemki (8), ustawiając 5 ósemek w takcie. 
 
Jeśli nie posiadasz aplikacji metronomu, lub nie wiesz jaką wybrać, polecam Ci bardzo 
darmową apkę Camtronome. To bardzo zaawansowany metronom, ale bardzo przyjazny użytkowo, 
poza tym naszej polskiej produkcji! 
 

(2) Przenosimy uderzenia z werbla na zestaw. 

 
Możesz zacząć od prostszej wersji, przenosząc ósemki na wybrane tomy, później dołącz stopę z 
crashem, jak w zapisie. 
 

(3) Pora na pierwszy groove w metrum 5/8. 

 
 
Otwarcie hihatu możesz zamienić na akcent (hihat lub ride, gdy prawą grasz na ridzie zamiast hihatu). 
 

(4) Urozmaicamy groove, dodając mniej regularną stopę i ghosta pomiędzy hihatem. 

 
Poćwicz oba podziały na zmianę (1 takt z (3) + 1 takt z (4), aby lepiej osadzić groove. 
 

(5) Przejście osadzone w groovie. 
 
Korzystamy z ćwiczenia werblowego, od którego zaczęliśmy (jego rytmiki), zmieniając jednak 
instrumenty i kolejność rąk 

 
Ładnie sprawdzi się też druga ósemka zagrana na werblu, a dwie szesnastki po niej na 
tomach. 
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2.Metrum 7/8  
 

(1) Najpierw na werblu. 
 

 
Dzieląc takt na pół, mamy dwie takie same rytmicznie grupy szesnastek (2+2+3), tylko grane raz od 
prawej, raz od lewej. 
 
Drugim użytecznym sposobem jest zagranie wszystkich akcentów ręką prawą, a szesnastek 
nieakcentowanych lewą, czego konsekwencją jest ćwiczenie następne… 
 

(2) Z werbla na tomy. 
 

 
Możesz rozpocząć od przeniesienia prawej na tomy (lub tom), by później dodać stopę i talerz. 
 

(3) Groove na bazie akcentów. 
 
Bardzo wytrawnym sposobem budowania podziałów i wysoce przydatną umiejętnością jest 
tworzenie groovu dokładnie na bazie wcześniej ustalonych akcentów, tak jak w ćwiczeniu (1). 
 
Możliwości rozbudowania w ten sposób podziału jest mnóstwo, skupimy się jednak na 
podstawowej formie - ósemkowej w ręce hihatowej. 
 

 
Zauważ, że stopa i werbel uderzają dokładnie w miejscu, w którym znajdowały się akcenty (1). 
 
Możemy przebudować dowolnie ten groove, np. zamieniając wybrane uderzenia stopą na werbel. 
 

(4) I jeszcze jedna postać podziału, tym razem liniowo. 
 

 
Zagęściłem też stopę i przesunąłem werbel na ostatnią ósemkę, by było bardziej naturalnie. 
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(5) Przejście na 7/8 
 
Tym razem nieco inaczej, przejście o mniejszej gęstości nutowej, za to ciekawej rytmice, 
brzmiące bardzo muzykalnie. 
 

 
 

Gramy “pod prąd”, począwszy od otwartego hihatu ze stopą na czwartą szesnastkę, przesuwamy 
akcent na szesnastki pomiędzy “i”. Spróbuj zagrać to przejście na tomach, zamiast werbla. 
 
 
3.Metrum 11/8 
 
I jeszcze bardziej złożony puls, który najłatwiej będzie wyliczyć systemem: 8 + 3 ósemki (lub jeszcze 
naturalniej: 1 takt w metrum 4/4 + 3 ósemki). 
 

(1) Werbel. 
 

 
W ramach rozwoju kreatywności, możesz urozmaicić to ćwiczenie np. wyciszając szesnastki do 
ghostów i akcentując mocniej ósemki (i później np. ósemki na tomach). 
 

(2) Rozwijamy poprzednie ćwiczenie przenosząc ręce na zestaw. 
 

 
Pod koniec taktu bardzo dobrze brzmiąca zagrywka - także w zwykłym 4/4 - dwie szesnastki, ósemka, 
dwie szesnastki, zagrane w taki właśnie sposób z udziałem stopy z hihatem (zamkniętym lub 
otwartym), lub crasha. 
 

(3) Groove ósemkowy w metrum 11/8  

 
To kolejny przykład, który wygodnie jest liczyć metodą: 4/4 + 3 ósemki. 
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(4) Groove of beat w metrum 11/8 
 

 
Off beat to akcentowanie na “i” w takcie, czyli poza nutą główną, a jednocześnie ciekawy i 
użyteczny sposób budowania podziałów z hihatem grającym na “i”, bez uderzeń na 
nutę główną. W tym wypadku pierwszą część groovu (liczonego w metrum 4/4) gramy off 
beatem, dodając na koniec cztery szesnastki i ósemkę. 
 

(5) Na koniec tej lekcji - i tego tygodnia - przejście, zbudowane ponownie w systemie 4/4 
+ 3 ósemki.  
 

 
Zauważ, że podział liczony do czterech w metrum 4/4 gramy w niezmienionej postaci 
(względem poprzedniego ćwiczenia, w którym hihat grany był tylko na “i”), a dodana na 
końcu grupa, będąca przejściem, trwa dokładnie 3 ósemki - nie jest to oczywiście 
przypadek! 
 
TUTAJ nagranie filmowe dzisiejszą lekcję. 
 
https://youtu.be/ycDgp4AmiRk 
 
 
Tyle na dzisiaj i niestety - na ten tydzień! 
 
Nie lubię pożegnań, więc nie żegnam się… obiecuję odezwać się czasem. :) 
 
Do zobaczenia! 
 
P.O.zdrawiam 
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