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II Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki
Etap I
1. W zaznaczonych miejscach zbuduj podane interwały (melodyczne i harmoniczne) do góry w różnych
kluczach. Dopisz brakujące główki nut.
A. Webern Kwartet smyczkowy op. 28, cz. I, t. 9 – 13

2. W zaznaczonych miejscach określ interwały harmoniczne proste i złożone. Podpisz symbolem
cyfrowym. Uwaga! Partia klarnetu zanotowana jest in B.
E. Pałłasz Wieża malowana, suita na flet, klarnet i fagot, cz I Zaloty, t. 61 – 65

3. W zaznaczonym miejscu zbuduj 7> na VII stopniu w gamie dis – moll harmonicznej i rozwiąż ją
w ruchu przeciwnym.
J. S. Bach Fuga gis – moll, DWK II, t. 103 – 104

4. W zaznaczonym miejscu zbuduj interwał charakterystyczny na IV stopniu w gamie Es – dur naturalnej
i rozwiąż go w ruchu przeciwnym. Uwaga! Klarnet zanotowany jest in B
W. A. Mozart Symfonia koncertująca na obój, klarnet, róg, fagot Es – dur KV Anhang I Nr 9, cz. III, t. 10 – 16

5. Uzupełnij partię waltorni. Dopisz główki nut tak, aby razem z partią trąbki powstały harmoniczne
trójdźwięki durowe w pierwszym przewrocie. Uwaga! Trąbka zanotowana jest in B, rogi należy
zanotować in F. W partii trąbki znajduje się pryma trójdźwięku.
A. Malawski Tryptyk góralski, cz. I, nr 8 w partyturze

6. Uzupełnij tekst nutowy za pomocą znaków przygodnych tak, aby powstały trójdźwięki zgodne z podaną
nazwą literową.
G. Verdi Traviata, akt I, stretta introdukcji

7. W zaznaczonym miejscu rozwiąż podaną D7 na OT. Podpisz nazwy literowe tych akordów.
Uwaga! Waltornie zanotowane są in F.
R. Wagner Śpiewacy Norymberscy – wstęp, t. 51 – 52

8. W poniższym fragmencie odszukaj akordy o budowie dominanty septymowej. Podpisz pod nimi nazwy
literowe akordów.
R. Schumann Kwartet fortepianowy Es – dur op. 47, cz. III, t. 138 – 153

9. Jaką kadencją kończy się poniższy fragment? Odpowiedź wpisz w wykropkowanym miejscu.
L. van Beethoven Kwartet smyczkowy B – dur op. 18 nr 6, cz. I, t. 218 – 222

Kadencja …………………………………………

10. Określ rodzaj akordu. Podpisz symbolem. Uwaga! Klarnety zanotowane są in A, waltornie
zanotowane są in F.
M. Karłowicz Koncert skrzypcowy A – dur op. 8, cz. III, 4 takty przed literą O

………………………………

11. W zaznaczonym fragmencie pojawia się D9>. W partii prawej ręki znajduje się nona (wzmocniona
oktawowo), w lewej – pozostałe składniki akordu. Dopasuj partie obu rąk, wybierając jedną z
zamieszczonych poniżej wersji, aby powstał podany akord. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

L. van Beethoven Sonata e – moll op. 90, cz. I, t. 193 – 196

12. Określ funkcje triady harmonicznej w przedstawionym fragmencie. Oznaczenia funkcyjne wpisz
w kratki.

J. F. Haendel Juda Machabeusz, nr 16 recytatyw

13. Uzupełnij tekst nutowy. Dopisz główki nut w partii fagotu tak, aby fagot realizował w kanonie partię
klarnetu oktawę niżej. Uwaga! Klarnet jest zapisany in B.
L. van Beethoven IV Symfonia B – dur op. 60, cz. I, t. 141 – 148

14. Rozpoznaj gamę w poniższym fragmencie. Określ również odmianę. Odpowiedź wpisz
w wykropkowanym miejscu.
W. Lutosławski Koncert na orkiestrę, cz. II, t. 255

…………………………………………………………

15. W zaznaczonym miejscu uzupełnij znaki chromatyczne przygodne tak, aby powstały podane gamy.
M. Reger Fantazja i fuga organowa BACH op. 46, t. 2

16. Dopisz główki nut w partii altówki tak, aby powstała opadająca chromatyczna gama Es – dur
nieregularna.
F. Liszt I Koncert fortepianowy Es – dur, cz. IV, t. 3. po literze P

