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Podstawowe akordy durowe i molowe 
(otwarte)

Poniżej znajdziesz pięć podstawowych akordów durowych oraz 
trzy podstawowe akordy molowe. Jeśli je zapamiętasz i nauczysz 
się sprawnie przechodzić między nimi, to opanujesz grę na gitarze 
w stopniu pozwalającym na wykonanie wielu popularnych piose-
nek. 

Rys. 7. Akord C-dur Fot. 7. Akord C-dur (otwarty)

Rys. 8. Akord A-dur Fot. 8. Akord A-dur (otwarty)
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Rys. 9. Akord G-dur Fot. 9. Akord G-dur (otwarty)

Rys. 10. Akord E-dur Fot. 10. Akord E-dur (otwarty)

Rys. 11. Akord D-dur Fot. 11. Akord D-dur (otwarty)
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Rys. 12. Akord a-moll Fot. 12. Akord a-moll (otwarty)

Rys. 13. Akord e-moll Fot. 13. Akord e-moll (otwarty)

Rys. 14. Akord d-moll Fot. 14. Akord d-moll (otwarty)
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Ciekawostka

Podczas nauki gry na gitarze łatwo zauważysz zjawisko 
obniżenia tercji wielkiej o pół tonu, przechodząc z akordu 
durowego na taki sam molowy. Zagraj D-dur, następnie 
d-moll. Co różni te akordy w układzie palców na gryfie? 
Oczywiście zmiana dźwięku F# na F na strunie E („obsu-
nięcie” palca o jeden próg). Obniżyłeś tercję akordu D o pół 
tonu. Podobne zjawisko można dostrzec podczas przejścia  
z A-dur na a-moll, z E-dur na e-moll itd.

Akordy barré – schematy  
i uproszczenia

Akordy barré, zwane potocznie akordami barowymi lub akorda-
mi z poprzeczką, pełnią bardzo ważną funkcję w grze na gitarze. 
Dzięki nim można bowiem w większym stopniu wykorzystać 
potencjał instrumentu. Akord barré polega na położeniu palca 
wskazującego dłoni chwytającej akordy w poprzek gryfu, tak że 
przyciska on wszystkie struny na wybranym progu. Powstaje więc 
poprzeczka, za którą palcami środkowym, serdecznym i małym 
grający układa akord.

Umiejętność grania akordów barré uznaje się za rodzaj wtajemni-
czenia, wejścia na wyższy poziom opanowania instrumentu. Jest 
w tym trochę prawdy, gdyż akordy barré są dość trudne. Główne 
problemy to:

uzyskanie mocnego dociśnięcia strun do gryfu, aby trącone  
– zabrzmiały czysto;
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Wskazówka
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ułożenie dwoma lub trzema palcami przy poprzeczce akordu 
tak, by również brzmiał czysto;
lewa dłoń musi być wyćwiczona, by sprawnie chwytać i prze-
kładać akordy;
mimo postępów nadal pozostaje grupa akordów szczególnie 
trudnych, których nauczenie się znamionuje wytrawnego gita-
rzystę.

Opanowanie grania z poprzeczką wymaga przede wszystkim cier-
pliwych, wytrwałych ćwiczeń. Podobnie jak w przypadku innych 
umiejętności przechodzi się kolejne etapy.

W 90% przypadków pierwszym akordem barré, jakiego uczy się 
adept gitary, jest akord F-dur. Dlaczego? Po pierwsze F-dur to je-
den z często używanych akordów w komponowaniu piosenek, po 
drugie – nie ma dobrego sposobu, by zagrać go bez użycia po-
przeczki (czyli jako tzw. akord otwarty).

Początkowo trudnością będzie właściwe ułożenie palców 
oraz dociśnięcie wszystkich strun tak, aby akord dobrze 
brzmiał, a struny nie „brzęczały”. Poza tym na palcu wska-
zującym, który po ułożeniu na gryfie spełnia funkcję po-
przeczki, musi się wytworzyć (jak w przypadku opuszek) 
zgrubienie skóry. Uczyni go ono niewrażliwym na wrzy-
nanie się strun. Na początku palec wskazujący może więc 
trochę boleć.

Nie należy się zniechęcać nawet bardzo niedokładnym za-
graniem akordu, tylko powtarzać ćwiczenie i powracać do 
niego po przerwie, kilka razy dziennie. Efekty na pewno się 
pojawią!
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Ćwicząc akordy barré, szybko zauważysz, że w zasadzie nie mu-
sisz dokładnie przyciskać palcem wskazującym wszystkich strun. 
Na przykład chwytając akord F, musisz docisnąć struny: E cienką, 
H i E basową. Pozostałe struny będą i tak przyciśnięte opuszkami 
trzech palców na następnych progach. Jednak z czasem okaże się, 
że akord barré to także F7, C#m7 itp., a akordy te wymagają doci-
śnięcia również tych strun, które w zwykłych akordach durowych 
czy molowych mogą być „odpuszczone”. Dlatego warto trenować 
jak najdokładniejsze przyciskanie poprzeczki już od początku na-
uki akordów barré.

Jak NIE ćwiczyć akordów z poprzeczką
Forsowna nauka nie jest dobrą metodą na opanowanie 
akordów barré. Nie przejmuj się, że na efekty trzeba pocze-
kać, a dłuższe ćwiczenia nie przekładają się na szybsze po-
stępy. Ważna jest regularność i nastawienie się na sukcesy  
w pewnej perspektywie czasu, czyli np. za tydzień, a nie jutro.

Zalecamy przeplatanie treningu akordów barré z ćwicze-
niem innych umiejętności w grze na gitarze. Uporczywe 
„katowanie” wyłącznie akordów z poprzeczką może wywo-
łać znużenie i zmniejszyć efektywność nauki.


