
  Kl. 2 SM I st. kształcenie słuchu,  J. Moskalik 
 

Test podsumowujący wiadomości teoretyczne z kształcenia słuchu. 

Przeczytaj uważnie każde z zadań i zastanów się, czy jest ono 

prawdziwe, czy fałszywe. Jeśli cokolwiek będzie w zadaniu 

nieprawdziwe – zaznacz „fałsz”. Jeśli całe zadanie jest prawdziwe – 

zaznacz „prawda”. 
 

Rozwiąż test muzyczny dotyczący wiedzy teoretycznej z: interwałów, 

trójdźwięków, gam  i triad  harmonicznych. Po wykonaniu zadania 

prześlij rozwiązanie na podany adres mailowy: ksztamuz@interia.pl 
 

Powodzenia! 

Justyna Moskalik 

Po dokładnym przeanalizowaniu każdego punktu, zaznacz prawidłową 

odpowiedź. 

1. Dźwięk fis w nazwie solmizacyjnej to fa. Prawda / Fałsz 

2. Gama harmoniczna moll ma podwyższony 7 stopień. Prawda / Fałsz 

3. Triola ósemkowa trwa jedną ćwierćnutę.    Prawda / Fałsz 

4. Interwał septymy małej zapisujemy symbolem 7>.  Prawda / Fałsz 

5. Trójdźwięk zwiększony składa się z dwóch tecji małych. Prawda / 
Fałsz 

6. Gama Es-dur ma 2 znaki przykluczowe – bemolowe. Prawda / Fałsz 

7. Znaki przykluczowe bemolowe zapisujemy w kolejności: b, es, as. 

Prawda / Fałsz 

8. Gama d-moll to gama równoległa do gamy F-dur. Prawda / Fałsz 

9. Każda grupa szesnastkowa trwa jedną ćwierćnutę. Prawda / Fałsz 

10.W gamie molowej harmonicznej są trzy półtony. Prawda / Fałsz 

11.Trójdźwięk durowy budowany w dół składa się z tercji małej i tercji 
wielkiej. Prawda / Fałsz 
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12.Tercja wielka ma cztery półtony. Prawda / Fałsz 

13.Gama B-dur ma dwa znaki przykluczowe – krzyżyki. Prawda / Fałsz 

14.Subdominanta to trójdźwięk na V stopniu gamy. Prawda / Fałsz 

15.Kwarta czysta ma cztery tony. Prawda / Fałsz 

16. Interwał 5 czystej ma 6 półtonów. Prawda / Fałsz 

17.Tonika leży na I i VIII stopniach gamy. Prawda / Fałsz 

18.Tetrachord to połowa gamy. Prawda / Fałsz 

19.Gamy D-dur i fis-moll to gamy równoległe. 

20.Trójdźwięk zmniejszony składa się z dwóch tercji małych. Prawda / 
Fałsz 

21. Gama dorycka ma obniżony stopień 6 i 7. Prawda / Fałsz 

22. Subdominantę w gamie F-dur budują dźwięki: b, d, f. Prawda / Fałsz 

23. Znaki przykluczowe krzyżykowe zapisujemy w kolejności: fis, cis, dis. 
Prawda / Fałsz                                                  


