
Kl. 3 c/4 SM Ist. 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.  Nazwa dźwięku „b” solmizacyjnie to si.       Prawda / Fałsz 

2. W gamie dur harmonicznej obniżamy 7 stopień.      Prawda / Fałsz 

3. Triola ósemkowa trwa jedną ćwierćnutę.       Prawda / Fałsz 

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

5. Trójdźwięk moll w I-gim przewrocie zbudowany w górę, składa się z tercji małej i kwarty czystej. 
           Prawda / Fałsz 

6. Gama fis-moll ma 4 znaki przykluczowe – krzyżyki.     Prawda / Fałsz 

7. Zapis harmoniczny oznacza, że wykonujemy (gramy) dźwięki jednocześnie.         
           Prawda / Fałsz 

8. Gama f-moll to gama równoległa do gamy As-dur.     Prawda / Fałsz 

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

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

11.Trójdźwięk molowy bez przewrotu budowany w dół składa się z tercji małej i tercji wielkiej.  
           Prawda / Fałsz 

12.Tercja wielka ma dwa całe tony.        Prawda / Fałsz 

13.Gama c-moll ma dwa znaki przykluczowe – bemole.     Prawda / Fałsz 

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

15.Kwarta zwiększona rozwiązuje się na tercję wielką.     Prawda / Fałsz 

16. Akord dominanty septymowej w tonacji E-dur i e-moll to H7. Prawda / Fałsz 

17.Dominanta septymowa C7 występuje w tonacji f-moll i F-dur. Prawda / Fałsz 
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18.Tetrachord to połowa gamy.        Prawda / Fałsz 

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

20. Synkopę liczymy na dwie miary ćwierćnutowe. Prawda / Fałsz 

21. Tryton jest konsonansem.        Prawda / Fałsz 

22. Sekunda zwiększona występuje w odmianie harmonicznej gamy dur i moll.        
              Prawda / Fałsz 

23. Tercdecyma mała składa się z oktawy oraz seksty małej.   Prawda / Fałsz 

 

 


