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Curs de Chitară

Introducere
Există 3 tipuri de chitări: clasică, acustică şi electrică. Acestea diferă prin forma, tipul de 

corzi  folosit  si  mai  ales  dupa sunetul  emis.  Chitara  acustica  foloseste  corzi  metalice  acustice.  
Chitara clasica are un corp mai mic, griful mai lat iar corzile folosite sunt de tip nylon-matase 
(primele 3 corzi sunt din nylon, iar ultimele 3 sunt din matase invelite intr-un fir metalic). Chitara  
electrica se evidentiaza prin sunetul cel mai des modificat de catre un sistem de efecte. Un tip  
special  de  chitara  electrica  este  chitara  electro-acustica  (semi-electrica).  Ea  prezinta  cutie  de  
rezonanta ca si cea acustica (cele speciale au cutia putin mai subtire) dar prezinta si o doza pentru  
a putea trimite sunetul catre un amplificator pentru chitara (cub). Acest curs îşi propune studiul  
cântului pe chitările clasice şi acustice.

Capitolul I

1.1. Părţile componente ale unei chitări:
1. Cap: Partea superioară a unei chitări, pe care 
de obicei sunt fixate cheiţele de acordaj.
2. Prăguş: Este situat în partea de sus a grifului  
(gâtului) si prin el trec toate corzile chitării spre  
cheitele de acordaj.
3.  Şurub  (cheie)  de  acordare:  Mecanism  de 
acordare a unei chitări. Întâlnim chitări cu 6, 7,  
8, 10, 12 astfel de mecanisme, câte unul pentru  
fiecare coardă.
4.  Tastă  (bară): Partea  delimitată  de  două tije  
metalice de pe grif,  exceptie fiind instrumentele  
fără taste delimitate (fretless).
7. Gât (Grif): Sustine toate cheitele de acordaj,  
pragusul si tastele de pe el.
8. Butuc
9.  Corp  (Cutie  de  rezonanţă): La  chitările  
acustice  (clasice),  aceasta  este  cea  mai  mare 
parte a chitării, care rezonează sunetele produse  
de corzi. Diferite cutii de rezonanţă produc sunete 
diferite.  La  chitările  electrice,  sunetele  sunt  
preluate de nişte dispozitive speciale, numite doze 
şi trimise către un amplificator de sunet.
12. Cordar: Suportul în care sunt fixate corzile.
14. Spate ◊ 15. Tabla de rezonanţă ◊ 16. Eclisă
17. Rozetă: Orificiu în cutia de rezonantă pe unde  
sunetul iese afară.
18. Corzi ◊ 19. Căluş ◊ 20. Tastieră (pop. grif). 
Marcajele:  Semne,  puncte  sau  alte  aplicaţii 
grafice  de  pe  taste.  Cu  ajutorul  marcajelor  ne  
orientăm pe grif. Deobicei sunt marcate tastele 3,  
5, 7, 9 şi 12.
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1.2. Numerotarea corzilor şi a tastelor de pe grif:

Corzile se numerotează de la cea mai subţire la cea mai groasă, respectiv 1 – cea mai subţire 
şi 6 – cea mai groasă. Fiecărei corzi deschise (nu este apăsată nici o tastă) îi corespunde câte o notă. 
Acordajul standard al unei chitări cu 6 corzi este indicat în figura 2. Numerotarea tastelor începe de 
la cap spre cutia de rezonanţă. Pentru a ne orienta mai uşor pe grif, unele taste au diverse marcaje 
(de obicei tastele 3, 5, 7, 9, si 12). Orice chitară are cel puţin 19 fret-uri (taste). Cu cât o chitară are 
mai multe fret-uri (taste) cu atât permite executarea mai multor acorduri. [1 Tast = 1 semiton.]

1.3. Poziţia notelor. 
- pe griful chitarei:
Notaţia în limba română. Notaţia internaţională (în limba engleză).
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O mica legend  ă  : 
- Cifrele romane din stânga reprezintă tasta chitarei.

C = Do Do# = Reb ◊  C#=Db
D = Re Re# = Mib ◊  D#=Eb
E = Mi
F = Fa Fa# = Solb ◊  F#=Gb
G = Sol Sol#=Lab ◊ G#=Ab
A = La La# = Sib   ◊ A#=Bb
B = Si

- pe portativ:

1.4. Digitaţie:
Degetele mâinii stângi. Degetele mâinii drepte (cu două variante).

Arătător 1
Mijlociu 2
Inelar 3
Deget mic 4

Degetul mare - p (+)
Arătător - Index i (.)
Mijlociu -  m (..)
Inelar - a (...)

1.5. Exerciţii ritmice pentru mâna dreaptă:
-  Exersaţi (Ex.1) fără întreruperi formula ritmică folosind un penel sau degetele p,i unite. Ţine-ţi  
mâna stângă transversal corzilor de pe grif în zona spaţiului 5, fără a apăsa. Iată reprezentarea  
direcţiilor mâinii dreptre, direcţii transversale corzilor chitarei, în dreptul rozetei:

- Exersaţi (Ex.2) următoarea formulă ritmică unind mai multe bătăi clasice şi respectând pauzele şi  
nonpauzele reprezentate în desen. Dacă greşiţi o luaţi de la capăt (;
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- Exersaţi (Ex.3) formulele ritmice ciupite în măsura de 4/4, folosind corzile 1,2,3 cu degetele a,m,i  
şi coarda 6 cu degetul p. [Apoi transpuneţi formulele în masura de ¾]:

Timpii:    1       2       3      4            1       2       3      4         1     2      3      4        1      2      3      4
1E---------a-----a------a----a----------------a-----------a-------------a----a-----a------------------------a---
2B--------m-----m----m----m--------------m-----------m------------m---m----m-----------------m--------
3G---4----i------i------i-----i----------------i------------i-------------i-----i-----i-------------i---------------
4D---4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5A-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6E---------p-----p-----p-----p---------p-----------p--------------p-----------------------p--------------------

1.6. Exerciţii pentru mâna stângă:

- Exersaţi (Ex.4, 5) pentru dezvoltarea muşchilor degetelor şi pentru a învăţa cum se apasă corect  
pe taste (frets – eng.). Important în obţinerea dexterităţii. Fiecare deget (1,2,3,4) pe câte un tast.

Ex.4: Exerciţiu cromatic – digitaţie. Ex.5: Gama cromatică.

1.7.  Gama  C Major.  Pentru  început  exersaţi cât mai  încet  şi  cu un metronom,  ascendent şi  
descendent. Veţi dobândi o digitaţie bună şi veţi învăţa notele pe grif.

Ex.6:

Cifrele reprezintă tastul care trebuie apăsat.

3. A treia modalitate :
E|————————-5-7-8———————–
B|——————-5-6-8—————————–
G|—————5-7———————————–
D|———5-7-9—————————————
A|—5-7-8———————————————
E|-8—————————————————

1. Prima modalitate: 
E|——————-0-1-3-5-7-8——————
B|————-0-1-3———————————
G|———0-2—————————————
D|—0-2-3——————————————
A|-3————————————————
E|—————————————————– 

4. A patra modalitate :
E|——————————–7-8——————
B|—————————8-10———————
G|——————–7-9-10—————————
D|————-7-9-10———————————
A|——7-8-10—————————————
E|-8-10————————————————

2. A doua modalitate :
E|———————–3-5-7-8———————–
B|—————–3-5-6——————————
G|———–2-4-5————————————
D|—–2-3-5——————————————
A|-3-5————————————————
E|—————————————————–

5. A cincea modalitate :
E|——————————————————
B|—————————-10-12-13—————
G|——————7-9-10-12————————
D|———5-7-9-10———————————
A|-3-5-7-8——————————————
E|——————————————————

4



Capitolul II - Tonalităţi

2.1. Tonalitatea C Major.

2.1.1. Acordurile tonalităţii C Major:

Treptele principale: Trepte secundare:

C Major (Tr. I) F Major (Tr. IV) G Major (Tr. V) D minor (Tr. II) A minor (Tr. VI)

2.1.2. Exerciţii:

- Ex.7:  Cântaţi gama C Major pe chitară conform tabulaturii, în dreptul fiecărei note intonând  
vocal versul corespunzător:

DO e prima notă-n gamă,
RE urmează după ea,
MI a treia în solfegiu,
FA la mijloc e şi ea,
SOL a cincea treaptă-n sus,
LA un ton mai sus s-a dus,
SI e nota de sfârşit,
Şi la DO iar am venit.
DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO,
DO-SI-LA-SOL-FA-MI-RE-DO.

- Ex.8: Exerciţiu de digitaţie. Literele (p=police, m=medius, i=index) indică degetul de la mâna stângă 
cu care se va ciupi nota respenctivă, cifrele indică tastele care vor fi apăsate. Cifra 0 reprezintă  
coarda liberă.

2.1.3. Se vor executa la chitară cântece pentru exersarea acordurilor tonalităţii C Maj.
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2.2. Tonalitatea G Major

2.2.1. Acordurile tonalităţii G Major:

Treptele principale: Trepte secundare:

G Major (Tr. I) C Major (Tr. IV) D Major (Tr. V) A minor (Tr. II) E minor (Tr. VI)

2.2.2. Ex.9: Exersaţi ţinând cont de tabulatură:

2.2.3. Se vor executa la chitară cântece pentru exersarea acordurilor tonalităţii G Maj.

2.3. Tonalitatea D Major

2.3.1. Acordurile tonalităţii D Major:

Treptele principale: Trepte secundare:

D Major (Tr. I) G Major (Tr. IV) A Major (Tr. V) E minor (Tr. II) B minor (Tr. VI)

6



2.3.2. Ex.10: Exersaţi ţinând cont de tabulatură:

2.3.3. Ex.11: Exersaţi pentru deprinderea digitaţiei mâinii drepte:

2.3.4. Se vor executa la chitară cântece pentru exersarea acordurilor tonalităţii D Maj.

2.4. Tonalitatea A Major

2.4.1. Acordurile tonalităţii A Major:

Treptele principale: Trepte secundare:

A Major (Tr. I) D Major (Tr. IV) E Major (Tr. V) B minor (Tr. II) F# minor (Tr. VI)

2.4.2. Se vor executa la chitară cântece pentru exersarea acordurilor tonalităţii A Maj.
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2.5. Tonalitatea F Major

2.5.1. Acordurile tonalităţii F Major:

Treptele principale: Trepte secundare:

F Major (Tr. I) Bb Major (Tr. IV) C Major (Tr. V) G minor (Tr. II) D minor (Tr. VI)

2.6. Tonalitatea E Major

2.6.1. Acordurile tonalităţii E Major:

Treptele principale: Trepte secundare:

E Major (Tr. I) A Major (Tr. IV) B Major (Tr. V) F# minor (Tr. II) C# minor (Tr. VI)

2.7. Tonalitatea A Minor

Acordurile tonalităţii A Minor:
Treptele principale:

A Minor (Tr. I) D Minor (Tr. IV) E Major (Tr. V)

To be continued...
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