
Instrumenty perkusyjne

Służą najczęściej do podkreślania rytmu. Niektóre z nich wydają dźwięki o nieokreślonej 
wysokości, na innych można wykonywać melodie, a nawet akordy.

Instrumenty perkusyjne ze wzglądu na źródło dźwięku dzielą się na 2 zasadnicze grupy:

- idiofony, w których źródłem drgań jest niemal cała ich powierzchnia,

- membranofony, gdzie dźwięk powstaje na skutek drgania membrany wykonanej ze skóry 
zwierzęcej lub tworzywa sztucznego.

Dźwięki z instrumentów perkusyjnych wydobywa się przez uderzanie, pocieranie, 
potrząsanie.

Idiofony

Pudełko akustyczne

Jest instrumentem, który może podkreślać rytm utworu, ale także naśladować niektóre 
dźwięki. Wykonane jest zwykle z drewna. Może mieć różne kształty, najczęściej przypomina 
zwyczajne pudełko z charakterystyczna szczeliną. Dźwięk wydobywa się za pomocą 
niewielkiej drewnianej pałeczki.

Kastaniety

To 2 muszle drewniane lub z kości słoniowej używane przez tancerki podczas tańca dla 
podkreślenia rytmu. W orkiestrze używane są dla podkreślenia hiszpańskiego kolorytu.

Talerze

To okrągłe płyty zrobione ze zwiniętego spiralnie mosiężnego drutu. Dźwięk ich nie ma 
określonej wysokości, jest przenikliwy, metaliczny i długo wybrzmiewający. Można grać na 
nich różnymi sposobami. 

Triangiel

To metalowy trójkąt zawieszony na lince. Dźwięk wydobywa się przy pomocy metalowego 
pręta. Brzmienie jest wysokie, przenikliwe, o nieokreślonej wysokości. Można grać 
pojedyncze dźwięki lub tremolo.

Gong

To okrągła wygięta na krawędziach płyta z brązu lub mosiądzu zawieszona na specjalnym 
stojaku. Uderza się w niego pałką drewnianą lub owiniętą filcem. Mają różne wielkości. 
Wydają dźwięki wyższe lub niższe o nieokreślonej ściśle wysokości.



Tam-tam

Jest większy od gongu, a w środku płyty ma dodatkowe wybrzuszenie. Uderza się w niego 
miękką owiniętą filcem pałką. Ich dźwięk jest niski, głęboki i długo wybrzmiewający o 
nieokreślonej wysokości. Jego dźwięk łatwo zlewa się z innymi instrumentami przedłużając 
ich wybrzmienie.

Dzwony

Istnieją 2 rodzaje dzwonów:

-naturalne – spotyka się je na wieżach kościołów. Mają donośne brzmienie i zwykle 
nieokreślona wysokość dźwięku,

- rurowe – używane w orkiestrach. Mają określoną wysokość dźwięku. Transponują 8  . 
Uderza się w nie drewnianym młotkiem.

Dzwonki

Dzwonki orkiestrowe składają się z 2 szeregów metalowych płytek nastrojonych według skali 
chromatycznej ułożonych w kształcie klawiatury. Gra się na nich lekkimi młoteczkami lub 
drewnianymi pałeczkami. Skala 2,5 oktawy.

Czelesta

Z wyglądu przypomina pianino. Nie ma jednak strun lecz szereg metalowych płytek, w które 
uderza się za pomocą klawiszy połączonych z młoteczkami. Czelesta ma bardzo delikatny 
dźwięk o określonej wysokości. Skala c  - c   lub c – c  .  

Ksylofon

Składa się z 2 rzędów płytek z bardzo twardego drewna nastrojonych według skali 
chromatycznej. Na ksylofonie gra się pałeczkami w kształcie łyżeczek albo pałeczkami z 
drewnianą główką. Dźwięk jest klekoczący i krótki. Skala 3 oktawy.

Wibrafon

Z wyglądu podobny jest do ksylofonu, jednak jego płytki są metalowe. Elektryczne wiatraczki 
umieszczone pod płytkami nadają brzmieniu wibrafonu charakterystyczne falowanie czyli 
wibrację. Gra się na ni m dwiema lub czterema pałeczkami.



Membranofony

Werbel

To płaski bęben o dwóch membranach. Pod dolną przebiegają struny ze skręconego spiralnie
drutu. W werbel uderza się pałeczkami o małej główce, zwykle wykonanymi z drewna. 
Bardzo ważny jest sposób ich trzymania, aby precyzyjnie wydobyć szybkie dźwięki, typowe 
dla tego instrumentu. Powstający dźwięk jest bardzo charakterystyczny – brzęczący i wyższy 
od dźwięku wielkiego bębna.

Bęben wielki

To ogromny instrument ustawiony pionowo i uderzany wielka pałką zakończona filcem. Jego 
brzmienie jest głuche i niskie.

Tamburyn

To mały bębenek z jedną membraną i zawieszonymi naokoło brzęczącymi blaszkami. Gra się 
na nim uderzając ręką lub potrząsając instrumentem.

Kotły

Posiadają duże półkoliste rezonatory. Od góry pokrywa je naciągnięta skórzana membrana. 
Wydają niskie dźwięki o określonej wysokości. Skala kotła jest bardzo niewielka więc aby 
uzyskać większa liczbę dźwięków, gra się na kilku instrumentach. Gra się na nich pałkami z 
drewnianymi, filcowymi lub skórzanymi główkami.
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