
GITARA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – lekcja 5. 

Temat:  Chwyty gitarowe.  

Celem dzisiejszych zajęd będzie nauka podstawowych chwytów gitarowych.  

Chwyty gitarowe 

Chwyty gitarowe, lub inaczej akordy, to dźwięki, które można wydobyć z gitary 

poprzez odpowiednie ułożenie palców na gryfie. Ten sposób gry stosujemy 

najczęściej  w trakcie śpiewania .W naszych śpiewnikach używamy polskiej notacji 

akordów, stosowanej w większości polskich śpiewników turystycznych, rockowych i 

religijnych. Oto kilka podstawowych chwytów gitarowych dla początkujących: C-dur, 

D-dur, G-dur, a-moll, e-moll, A-dur, E-dur, d-moll. Dzięki nim możesz zagrać 

mnóstwo piosenek.  Zdjęciach po prawej stronie wskazują w jaki sposób należy 

ustawiać palce.  

                                             
C-dur to podstawowy chwyt, który poleca się grać każdemu początkującemu. 

1) Nie jest skomplikowany i używa się go na co dzień w piosenkach, które obijają nam 

się o uszy niemalże cały czas. https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1CoodazD4  ***1) 

 
  

                    
D-dur to absolutna podstawa. Używamy go niemalże cały czas, dlatego jest jednym z tych 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ1CoodazD4


chwytów, które koniecznie musisz poznać na początku nauki gry na gitarze. Samoucy często 

stosują łatwiejszą wersję chwytu czyli tą, którą przedstawia zdjęcie.W D- dur  stosuje się 

również chwyt palcami: 2G,3E i 4H co znacznie ułatwia chwyt D7, o którym będzie nowa 

nieco późnie gdy poznamy akordy septymowe.     

                            

G-dur jest chwytem, od którego wiele osób zaczyna swoją przygodę z grą na gitarze 

 - jest jednym z czterech najczęściej używanych akordów.                                                                          

                                  

a-moll -do grupy podstawowych chwytów możemy śmiało zaliczyć a-moll. Często spotyka się 

go pod nazwą Am. 

                        
e-moll to najprostszy chwyt, którego może nauczyć się początkujący gitarzysta. Dociskamy 

go tylko w dwóch miejscach! Gdy do e-moll dołożymy palec wskazujący na pierwszym progu  

strunie G  powstanie  chwyt E-dur .                                                              



                            
A-dur to kolejny podstawowy chwyt gitarowy, który nie sprawi Ci problemów. 

                          
d-moll jest niesamowicie prosty do zagrania i przydaje się gdy szukasz nowych, 

ciekawych brzmień na gitarę. 

Bicia gitarowe kostką czy palcami? 

Uderzać w struny możemy na dwa sposoby, za pomocą kostki lub palców. Struny 

uderzane kostką będą głośniejsze, bardziej wyraziste, ostrzejsze natomiast 

brzmienie strun uderzanych palcami będzie bardziej matowe i ciche.  

Gra kostką: 

Wykonując uderzenie od góry do dołu czy też od dołu do góry należy kostkę ustawić 
pod odpowiednim kątem względem strun. Ważne jest aby kostkę nie trzymać zbyt 
sztywno między palcami i najlepiej aby nie była zbyt twarda. 
https://www.youtube.com/watch?v=jaoLRHvfeBs&t=28s  ***2) 

Gra palcami: 

Chcąc wykonać bicie musisz odpowiednio ustawić palce prawej dłoni. Palce: 
wskazujący, środkowy oraz serdeczny muszą być złączone, kciuk natomiast 
kładziemy zaraz na początku palca wskazującego. Wykonując bicie od góry 
uderzamy w struny trzema złączonymi palcami, natomiast przy uderzeniu od dołu 
wykorzystujemy kciuk a właściwie jego paznokieć, możemy struny również trącić 
struny delikatnie pozostałymi palcami.  

https://www.youtube.com/watch?v=jaoLRHvfeBs&t=28s


Czas na naukę gry. Na początek znana i popularna piosenka pt. „ Przez twe oczy 

zielone” .W linku poniżej film prezentujący sposób w jaki można się jej nauczyć: 
https://www.youtube.com/watch?v=aFQoCltAyd8  ***3)    

Tekst i chwyty : 

[Intro] 

Am Dm G C | 

Am Dm G E |2x 

  

[Verse 1] 

Am               Dm 

Odkąd zobaczyłem ciebie 

G                       C 

Nie mogę jeść, nie mogę spać 

Am                  Dm 

Jak do tego doszło, nie wiem 

E                   Am 

Miłość o sobie dała znać 

Am               Dm 

Co poradzić mogę na to 

G                          C 

Ze miłość przyszła właśnie dziś 

Am                  Dm 

Że w sercu mym jest lato 

E                        Am 

A w moich myślach jesteś ty 

  

[Chorus] 

          Am                        Dm 

Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem 

        G                            C   E 

Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blaaask 

     Am                            Dm 

A ja serce miłości spragnione ci oddałem 

      E                                Am 

Tak zakochać, zakochać się można tylko raz 

  

[Interlude] 

Am Dm G C 

Am Dm G E 

  

[Verse 2] 

Am                    Dm 

W mych ramionach cię ukryję 

G                    C 

U stóp ci złożę cały świat 

Am                  Dm 

Serce me dla ciebie bije 

E                    Am 

I czeka na twój mały znak 

Am                   Dm 

https://www.youtube.com/watch?v=aFQoCltAyd8


Jeden uśmiech twój wystarczy 

G                 C 

I moje serce gubi rytm 

Am                Dm 

O twą miłość będę walczył 

E                       Am 

O miłość walczyć to nie wstyd 

  

[Chorus] 

          Am                        Dm 

Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem 

        G                            C   E 

Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blaaask 

     Am                            Dm 

A ja serce miłości spragnione ci oddałem 

      E                                Am 

Tak zakochać, zakochać się można tylko raz 

  

[Chorus] 

          Am                        Dm 

Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem 

        G                            C   E 

Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blaaask 

     Am                            Dm 

A ja serce miłości spragnione ci oddałem 

      E                                Am 

Tak zakochać, zakochać się można tylko raz 

  

Diagram jest rysunkiem przedstawiającym fragment 
gryfu gitary, na którym są struny, progi i prożki. 
 

Na rysunku takim oznacza się za pomocą kółek 
miejsca, w których należy przycisnąć struny palcami lewej ręki, aby uzyskać 

http://3.bp.blogspot.com/-2uMCYICvI-A/UtfR3K0sHRI/AAAAAAAAHB8/2RwzlYugdcE/s1600/Diagram.jpg


określony akord. Aby gitarzysta wiedział, których palców należy użyć stosuje się 
oznaczenia cyfrowe. Są one umieszczane wewnątrz kółek lub obok nich, a czasem 
nad diagramem. Wtedy nad każdą ze strun znajdziemy cyfrę oznaczającą palec, 0 - 
które oznacza strunę nie przyciśniętą lub znak x - oznaczający struny, których nie 
potracamy.   
 

Oznaczenia palców: 
1 - palec wskazujący 
2 - palec środkowy 
3 - palec serdeczny 

4 - palec mały 
0 - pusta (nie przyciśnięta) struna 
x- struna, której nie należy uderzać 
 
 

Przykładowy diagram akordu e-moll: 

 

 
 

Bardzo często diagramy akordów przedstawia się w formie poziomej i wtedy należy 
pamiętać, że najcieńsza struna gitary (e) może znaleźć się na samej górze diagramu, 
a więc odwrotnie niż w rzeczywistości, "do góry nogami". Może to być przyczyną 
nieprawidłowego odczytania diagramu. Jeśli więc Twój akord brzmi podejrzanie 
fałszywie upewnij się, że właściwie odczytałeś jego diagram! 
 

UWAGA !!! Osoby niepełnoletnie proszone są o  bezpieczne korzystanie ze stron internetowych - zawsze za 

zgodą rodziców lub opiekunów !!! [ Opracowano na podstawie materiałów źródłowych zaczerpniętych z 

Internetu dla potrzeb edukacji. https://alegitara.pl/bicia-gitarowe ] ***4)   https://gram-na-

gitarze.blogspot.com/  ***5) 

     CIĄG DALSZY NASTĄPI –ZOSTAŃ  W DOMU !!!     CZEŚĆ !!! 

 

https://alegitara.pl/bicia-gitarowe
https://gram-na-gitarze.blogspot.com/
https://gram-na-gitarze.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-sfmsjN1Kig8/UtfWCUz4XWI/AAAAAAAAHCU/XTj4thM7sgg/s1600/emoll.jpg

