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Rock definicja

Rock – gatunek muzyki rozrywkowej 

powstały w połowie XX wieku w Stanach 

Zjednoczonych (który wytworzył wokół 

siebie krąg subkultury młodzieżowej) i 

ogólna nazwa szeregu stylów 

muzycznych, wywodzących się z rock 

and rolla oraz rhythm and bluesa i 

bluesa. Sama nazwa „rock” jest skrótem 

od „rock and roll”, choć można uznawać 

owe dwa pojęcia za odmienne od siebie 

gatunki muzyczne.



Jakich instrumentów używa się w rocku? 

Główne instrumenty w rocku to…

- gitary (elektryczne, basowe, zwykłe)

- perkusje

- keyboard

- (czasami) skrzypce, fortepian lub inne 

klasyczne instrumenty



Najpopularniejsze rockowe zespoły

 

Zdania na ten temat są podzielone. Ludzie mają 

różne preferencje oraz ideały, dlatego tak piękne 

jest, że każdy może lubić inny zespół muzyczny. 



The Beatles 

The Beatles – brytyjski pop-rockowy 

zespół muzyczny z Liverpoolu, 

działający w latach 1960–1970. Przez 

większość tego okresu (w latach 

1962–1969) w jego skład wchodzili 

John Lennon, Paul McCartney, George 

Harrison i Ringo Starr.

https://www.youtu
be.com/watch?v=
2Q_ZzBGPdqE
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Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers (w skrócie: RHCP) – 

kalifornijska grupa muzyczna grająca głównie 

funk rock, powstała w Los Angeles w 1983. 

Obecny skład grupy tworzą wokalista Anthony 

Kiedis, gitarzysta John Frusciante, basista 

Michael „Flea” Balzary i perkusista Chad 

Smith.

https://www.youtube.com/
watch?v=8DyziWtkfBw
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Queen

Queen – brytyjski zespół rockowy utworzony 

w 1970 w Londynie przez Briana Maya, Rogera 

Taylora i Freddiego Mercury’ego. Basista John 

Deacon dołączył do grupy rok później

https://www.youtube.com/
watch?v=fJ9rUzIMcZQ

https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
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Pink Floyd – angielski zespół rockowy 

założony w 1965 roku w Londynie.  Waters, 

Mason, Gilmour i Wright to członkowie 

zespołu Pink Floyd.

Pink Floyd

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=_FrOQ
C-zEog
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U2 – irlandzki zespół rockowy, powstały w 

Dublinie w roku 1976, pod nazwą U2 

występujący od 1978. W jego skład wchodzą: 

Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen.

U2

https://www.youtube.com
/watch?v=yamxg2oCfwo

https://www.youtube.com/watch?v=yamxg2oCfwo
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AC/DC

AC/DC (stylizowane na ACϟDC) – australijski 

zespół hardrockowy założony w Sydney w 

1973 roku przez braci Angusa i Malcolma 

Youngów. Zespół jest uznawany m.in. za 

pioniera muzyki hardrockowej. Członkowie 

zespołu, mimo wszystko, zawsze klasyfikowali 

swoją muzykę jako rock & roll.

https://www.youtube.
com/watch?v=v2AC4
1dglnM

https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM
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Guns ‘N Roses

Guns N’ Roses – amerykański zespół hard 

rockowy, założony w Los Angeles w 1985 roku.

W oryginalny skład Guns N’ Roses weszli: Axl 

Rose (śpiew), Slash (gitara prowadząca), Izzy 

Stradlin (gitara rytmiczna), Duff McKagan 

(gitara basowa), Steven Adler (perkusja).

 
https://www.y
outube.com/
watch?v=o1tj
2zJ2Wvg

https://www.youtube.com/watch?v=o1tj2zJ2Wvg
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Aerosmith

Aerosmith – amerykański zespół rockowy 

pochodzący z Bostonu w Massachusetts i 

grający w charakterystycznym stylu, będącym 

mieszanką hard rocka i bluesa.  Grupę 

sformowali gitarzysta Joe Perry i basista Tom 

Hamilton po poznaniu wokalisty Stevena 

Tylera, perkusisty Joeya Kramera i gitarzysty 

Raya Tabano.

 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
JkK8g6FMEXE

https://www.youtube.com/watch?v=JkK8g6FMEXE
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Koniec

                                                      Dziękuję za uwagę

Maja


