
WPŁYW MUZYKI
NA CZŁOWIEKA 



Muzyka-to sztuka 
organizacji struktur 
dźwiękowych w czasie. 
Jedna z dziedzin sztuk 
pięknych, która wpływa 
na psychikę człowieka 
przez dźwięki. Struktury 
dźwiękowe składają się z 
zestawów fal 
akustycznych o celowo 
dobranych 
częstotliwościach i 
amplitudach oraz ciszy 
pomiędzy nimi.

Wikipedia   



Muzyka ma znaczący 
wpływ na nasz nastrój. 
Pomaga w ucieczce od 
problemów, polepsza 
nam humor, czujemy 
się przy niej lepiej. 
Pomaga nam odgonić 
negatywne emocje. 



W codziennych czynnościach 
możemy sami świadomie 
wykorzystać wpływ muzyki. 
Uprawiając aktywność fizyczną 
słuchamy rytmicznej muzyki, 
która polepsza wydajność 
treningu. 
Słuchając swoich ulubionych 
piosenek zwiększamy swoją 
motywację do pracy natomiast 
muzyka utrzymana w rytmie 
60 uderzeń na minutę pomaga 
nam szybciej się uczyć.



W wielu branżach 
producenci wykorzystują 
określone melodie w celu 
zmanipulowania 
konsumenta. Powolna 
muzyka w sklepach zachęca 
nas do tego abyśmy spędzili 
tam więcej czasu. Kolędy w 
centrach handlowych 
wprowadzają nas w nastrój 
zachęcający do wyborów 
prezentów. 



Często z muzyką mamy 
związane wspomnienia, 
przywołuje ona określone 
myśli. Dany utwór kojarzy 
się z konkretną sytuacją, 
którą przeżyliśmy. Niektóre 
z utworów przypominają 
nam o przyjemnie 
spędzonych wakacjach inne 
o ważnych dla nas 
spotkaniach np. z 
przyjaciółmi.



l

Dobra muzyka dostarcza nam 
odpowiednich przeżyć 
emocjonalnych. Większość z 
nas nie wyobraża sobie życia 
bez muzyki. Ale uwaga, od 
słuchania muzyki można się 
uzależnić. Chociaż 
uzależnienie to nie jest groźne 
może być uciążliwe.



Wartościowy wpływ muzyki na 
człowieka podkreśla również 
medycyna. Dziedzina medycyny 
zajmująca się leczeniem przy 
użyciu muzyki to muzykoterapia. 
Podkreśla ona korzyści dla 
zdrowia płynące z słuchania 
muzyki. Podczas muzykoterapii 
możemy: poprawić 
funkcjonowanie mózgu, odprężyć 
się, zredukować stres, wzmocnić 
układ odpornościowy, zwiększyć 
siły witalne.



Muzykoterapia ma kilka 
rodzajów oddziaływań na 
człowieka:
-psychologiczne
-fizjologiczne
-wibracyjne
-komunikatywne

Muzyka ma ogromny wpływ na 
nastrój człowieka. Jest 
puszczana nienarodzonym 
dzieciom. Ma zbawienny 
wpływ przy wybudzaniu ludzi 
ze śpiączki. 



Wiele emocji wywołuje wśród nas muzyka 
filmowa. Słuchając jej mimo tego, że jest 
oderwana od filmu przypominają nam się sceny 
filmowe i emocje, które nam towarzyszyły 
podczas oglądania go np. ścieżki dźwiękowe z 
horrorów zawierają czasem niesłyszalne dla 
ludzkiego ucha infradźwięki, które jednak 
potrafimy wyczuć, wprowadzają w nas niepokój i 
wywołują dreszcze. ,,Wielu ludzi mówi, że bez 
muzyki filmy nie zrobiłyby takiego wrażenia, jak z 
nią i nie zostałyby dostrzeżone a nawet 
nagrodzone. Dziś trudno jest nam sobie 
wyobrazić filmy bez ścieżek dźwiękowych, jest to 
ich niezbędny element.”



Należy zwrócić uwagę na to, 
jakiego typu muzyki słuchamy i w 
jaki sposób ona będzie wpływać 
na nasz rozwój. Można zauważyć, 
ze słuchając muzyki relaksacyjnej, 
klasycznej inaczej reaguje ciało, niż 
w przypadku rock and rola, czy 
,,ciężkiego” rocka. Naukowcy 
wciąż podkreślają, iż słuchanie 
muzyki relaksacyjnej może 
odmienić życie na lepsze.  



Wpływ muzyki na życie ludzkie 
jest nieograniczony. W szarej 
codzienności warto pomyśleć o 
kilku minutach tylko dla siebie 
spędzonych na słuchaniu 
relaksującej nas muzyki.



Jedną z ciekawostek na temat wpływu określonych nutek na organizm jest to, że niskie dźwięki współgrają z dolną częścią ciała
a wysokie z górną:
-nuta ,,Do” wpływa na czynności żołądka i trzustki
-nuta ,,Re” wpływa na pęcherzyk żółciowy i wątrobę 
-nuta ,,Mi” wpływa na narządy wzroku i słuchu 
-nuta ,,Fa”  wpływa na układ moczowo-płciowy
-nuta ,,Sol” wpływa na czynność serca
-nuta ,,La” wpływa na płuca i nerki
-nuta ,,Si” wpływa na funkcję wymiany energetycznej, ogrzewając ciało



Dziękuję za uwagę!

Jakub Dolata kl.7c


