
GITARA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – lekcja 2. 

Temat: Rodzaje i rozmiary  gitar. 

Celem dzisiejszych zajęć będą wskazówki jak wybrać gitarę  dla siebie? 

Jak dobrać rozmiar gitary? 
 
Dziecko, które rozpoczyna naukę gry na gitarze powinno mieć 

zapewniony komfortowy instrument – bez problemu dosięgać 

do główki, dociskać struny na progach w różnych pozycjach 

oraz bez kłopotu dosięgać prawą ręką do strun w pozycji 

siedzącej. Dzieci, które mają niedopasowane rozmiarem 

instrumenty, szybko się zniechęcają, granie zaczyna kojarzyć 

się z czymś niewygodnym i trudnym. Z czasem staje się wręcz 

przykrym, bolesnym obowiązkiem, a instrument kończy 

kurząc się w kącie pokoju. Nie oszczędzajmy zatem, chcąc 

kupić instrument na lata – bo z początkowej pasji w krótkim 

czasie nic nie zostanie. 

 

Na początek najważniejsze pojęcie przy doborze instrumentu, to  MENZURA. 

Czym jest menzura? Jest to nic innego jak czynna długość strun od progu 

zerowego (siodełka) do mostka. Warto kierować się długością menzury, bowiem 

zdarza się, że instrumenty różnych producentów różnią się między sobą 

używanymi oznaczeniami rozmiarów. 



Przy doborze instrumentu możemy posłużyć się kilkoma kryteriami. 

Pierwsze z nich, kryterium wieku jest mocno niedokładne. Według niego: 

dla dzieci w wieku 3-5 lat  przeznaczona jest gitara w rozmiarze 1/8 

dla dzieci w wieku 4-6 lat gitara w rozmiarze 1/4 

dla dzieci w wieku 5-8 lat gitara w rozmiarze 1/2 

dla dzieci w wieku 8-11 lat gitara w rozmiarze 3/4 

dla dzieci od 10 roku życia gitara 7/8 

dla dzieci od ok. 12 roku życia gitara 4/4 

Cóż jednak zrobić, gdy nasze dziecko jest małe bądź duże jak na swój wiek? 

Możemy posłużyć się kryterium wzrostu, zalecanym przez Europejskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli Gitary. Według niego: 

Wzrost dziecka Wielkość menzury Rozmiar gitary 

114 cm 41 cm 1/4 

133 cm 48 cm 1/2 

153 cm 55 cm 3/4 

169 cm 61 cm 7/8 

175 cm 63 cm 7/8 – 4/4 

180 cm 65 cm 4/4 

Nauczyciele szkoły Suzuki podają z kolei następujący podział: 

Dziecko mierzone 

od pępka do 

podłogi 

Menzura gitary Rozmiar gitary 

Ok. 61 cm 40 cm 
1/8, najmniejszy 

rozmiar 

66 cm 45 cm 1/8 

72 cm 50 cm 1/4 

85 cm 55 cm 1/2 

90 cm 60 cm 3/4 

93 cm 63 cm 7/8 

wyższy 65 cm 4/4 

  



Kolejnym kryterium, które możemy wziąć pod uwagę przy doborze 

rozmiaru instrumentu jest rozstaw palców lewej dłoni, mierzony od kciuka 

do małego palca: 

Rozstaw palców Rozmiar gitary 

Ok. 15 cm 1/8 – 1/4 

16 cm 1/4 – 1/2 

17 cm 1/2 

18 cm 1/2 – 3/4 

19 cm 3/4 – 7/8 

20 cm 7/8 

21,5 4/4 

Uzbrojeni we wszystkie pomiary możemy ruszyć do sklepu i przymierzać się do 

zakupu pierwszego instrumentu. 
 

Rodzaje gitar 

Gitary można podzielić na kilka rodzajów: 

 klasyczne, 

 akustyczne, 

 elektro-akustyczne, 

 elektryczne, 

 basowe. 

Przede wszystkim musisz zastanowić się co chcesz grać. 

-gitary klasyczne - jeżeli interesuje Cię muzyka klasyczna to najbardziej 

odpowiednia dla Ciebie będzie właśnie ta odmiana gitary-charakteryzują 

się one cichszym i łagodniejszym dźwiękiem niż w przypadku akustyków 

- gitary akustyczne - służą głównie do grania akustycznej muzyki 

rozrywkowej, mają większe pudło rezonansowe niż klasyki, węższy gryf, 

zbliżony szerokością bardziej do gitar elektrycznych oraz metalowe struny-

dają dźwięk ostry i wyrazisty                                                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………



. - gitary elektroakustyczne  są  droższą wersją gitary akustycznej, 

wyposażonę dodatkowo w przetwornik elektroniczny, który umożliwia 

podłączenie gitary do głośnika 

-gitary elektryczne - dźwięk powstaje tu dzięki specjalnym 

przetwornikom, reagującym na ruch metalowej struny ponad nimi, oprócz 

tego wymaga dodatkowego osprzętu w postaci wzmacniacza, który 

umożliwia rozprzestrzenianie się dźwięku jak również  zawiera czasem 

pokrętła dodające określone efekty i drastycznie zmieniające barwę 

muzyki 

- gitary basowe - mogą być zarówno akustyczne jak i elektryczne. Służą 

do grania partii basowych, mają z reguły cztery struny w porywach do 

pięciu, za to bardzo grube 

 

Dla osób początkujących, chcących spróbować 

swoich sił w grze zdecydowanie zalecane są  

gitary klasyczne z uwagi na miękkie i delikatne 

struny lub uniwersalne -akustyczne. 

 

W załączonym poniżej linku będziecie mogli dowiedzieć się na jakiej gitarze 

zacząć naukę gry : https://www.youtube.com/watch?v=4VXHyYDjiGw&list=RDlixYmu_-

7K4&index=2                                                                                                                                                       

UWAGA !!! Osoby niepełnoletnie  proszone są o  bezpieczne korzystanie ze 

stron internetowych i zawsze za zgodą rodziców lub opiekunów !!! 

  O tym jak należy trzymać gitarę dowiecie się  

następnym razem .   

                        CZEŚĆ !!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VXHyYDjiGw&list=RDlixYmu_-7K4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4VXHyYDjiGw&list=RDlixYmu_-7K4&index=2

