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KLUCZ

II Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki
Etap II
1. W podanym dwutakcie uzupełnij brakujące pauzy.
I. Strawiński Pietruszka, cz. III, t. 20 – 21

2 pkt = 1 pkt za każdy poprawnie uzupełniony takt

2. Pogrupuj podane wartości nut i pauz. W tym celu uzupełnij pustą pięciolinię.
B. Bartok Sonata na dwa fortepiany i perkusję, cz. I, t. 1 – 5

lub

5 pkt = 1 pkt za każdy prawidłowo pogrupowany takt

3. Określ, na jakiej skali poza systemem dur-moll oparty jest podany fragment. Odpowiedź wpisz
w wykropkowanym miejscu.
M. Musorgski Borys Godunow, akt I Pieśń Waarłama
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Skala frygijska

1 pkt za prawidłowe określenie skali

4. Uzupełnij znaki przygodne tak, aby powstała skala cygańska, którą porównuje się z odpowiednią
odmianą skali durowej.
F. Liszt III Rapsodia węgierska, t. 59

1 pkt za prawidłowe uzupełnienie znaków przygodnych

5. Przetransponuj zaznaczony fragment głosu dolnego do głosu górnego. Zachowaj ten sam rejestr.
Josquin des Pres Missa Hercules Dux Ferrariae, Agnus Dei, t. 99 – 104

4 pkt = 0,5 pkt za każdy prawidłowy dźwięk

6. Jaki rodzaj ozdobnika występuje w zaznaczonych kółkiem miejscach? Odpowiedź wpisz
w wykropkowanym miejscu.
M. Musorgski Obrazki z wystawy, cz. VI Samuel Goldenberg i Szmul, t. 9 – 10

przednutka mordentowa

1 pkt za prawidłowo rozpoznany ozdobnik
7. Porównaj poniższe wersje zapisu głosu górnego. W pierwszym przykładzie zostały rozpisane ozdobniki,
które należy rozpoznać, a ich odpowiednie symbole graficzne nanieść w zaznaczonych miejscach w drugiej
wersji zadania.
J. S. Bach Wariacje Goldbergowskie BWV 988, temat, t. 1 – 4

5 pkt = 1 pkt za każdy prawidłowo uzupełniony ozdobnik

8. W zaznaczonych miejscach uzupełnij artykulację graficznie w taki sposób, aby pianista wiedział, że ma
zagrać na sposób harfowy, rozpoczynając akordy jednocześnie obiema rękami.
F. Chopin Nokturn As – dur op. 32 nr 2, t. 1 – 2

1 pkt za prawidłowo uzupełnioną artykulację

9. W ramce obok metrum znajduje się dokładne oznaczenie charakteru utworu: zawsze bardzo cicho (na
lewym pedale) i bardzo śpiewnie. Uzupełnij ramkę wpisując podane oznaczenie w języku włoskim.
A. Panufnik Krąg kwintowy, Interludium, t. 1 – 4

3 pkt = sempre pianissimo (pianissimo sempre) – 1 pkt, una corda – 1 pkt, e molto
cantabile – 1 pkt

10. Uzupełnij brakujące elementy notacji muzycznej tak, aby wykonawca wiedział, że musi powtórzyć
pierwsze osiem taktów, następnie zagrać od taktu 9. do taktu 20. i po powtórzeniu fragmentu od taktu 9. do
18. zrealizować partię dwóch ostatnich taktów.
J. S. Bach V Suita c – moll na wiolonczelę solo BWV 1011, cz. IV Sarabanda

2 pkt = 1 pkt za prawidłowo uzupełnione znaki repetycji, 1 pkt za prawidłowo
uzupełnione volty

11. W zaznaczonych miejscach uzupełnij brakujące elementy tak, aby powstały podane grupy niemiarowe.
B. Smetana Wełtawa, 2 takty po literze L

4 pkt = 1 pkt za każdą prawidłowo zbudowaną grupę niemiarową

12. W przedstawionym fragmencie utworu znajduje się błąd w druku. Znajdź go, zaznacz i popraw.
Uwaga! Jest to fragment wycięty ze środka utworu, dlatego braku metrum na początku nie należy
traktować jako błędu.
M. Ravel Sonata na skrzypce i wiolonczelę, cz. IV, t. 152 – 186

Partia wiolonczeli nr 15 – źle zanotowany krzyżyk przykluczowy fis

1pkt za prawidłowe znalezienie błędu i poprawienie,
poprawienie każdego prawidłowego miejsca -0,5 pkt
minimalna liczba punktów za zadanie nie może być mniejsza niż 0

13. Jaki rodzaj artykulacji występuje w zaznaczonym miejscu. Podaj oznaczenie włoskie oraz wyjaśnij
na czym polega sposób wykonania. Odpowiedź wpisz w wykropkowanym miejscu.
K. Szymanowski II Kwartet smyczkowy op. 56, cz. I, t. 87 – 90

Portamento – płynne, stopniowe przejście z jednego dźwięku na inny poprzez szereg dźwięków
pośrednich, na sposób glissando

2pkt = 1 pkt za podanie prawidłowej nazwy włoskiej, 1 pkt za prawidłowe wyjaśnienie
sposobu wykonania

14. W jakim rejestrze gra fortepian? Podaj nazwę oktawy. Odpowiedź wpisz w wykropkowanym miejscu.

T. Baird Cassazione per orchestra, cz. II, nr 60 partytury

Oktawa subkontra

1pkt za prawidłowe podanie nazwy oktawy

Razem 33 punkty

