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III Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki
Etap I
1. Określ zaznaczone interwały harmoniczne proste i złożone. Uwaga! Partię rożka angielskiego
odczytujemy w transpozycji o 5 niżej, klarnet zanotowany jest in A.
A. Schönberg Symfonia kameralna na 15 instrumentów op. 9, nr 79 w partyturze

3 pkt = 1 pkt za każdy prawidłowo określony interwał

2. Zbuduj w dół interwały harmoniczne od podanych dźwięków. Dopisz brakujące główki nut. Uwaga!
Klarnet zanotowany jest in B.

M. Ptaszyńska Koncert na marimbę i orkiestrę, cz. I, t. 69

8 pkt = 1 pkt za każdy prawidłowo zbudowany interwał

3. W zaznaczonych miejscach podaj nazwy literowe trójdźwięków.
J. Świder Cantus gloriosus, t. 1 – 4

4 pkt = 1 pkt za każdy prawidłowo nazwany akord
4. Zbuduj w dół podane trójdźwięki melodyczne. Dopisz brakujące główki nut. Uwaga! Klarnet
zanotowany jest in A.
G. Holst Planety, cz. III Merkury, t. 6 – 7

3 pkt = 1 pkt za każdy prawidłowo zbudowany trójdźwięk
5. W partii altówki uzupełnij główki nut tak, aby powstała opadająca chromatyczna gama H–dur
nieregularna.
M. Rimski – Korsakow Szeherezada op. 35, cz. IV, litera Y

6 pkt = 0,5 pkt za każdy prawidłowy dźwięk

6. Uzupełnij brakujące elementy tak, aby w partii prawej ręki powstały dwie grupy niemiarowe:
undecymola i duodecymola.
F. Chopin Wariacje „La ci darem la mano” op. 2, Introdukcja, t. 60

2 pkt = 1 pkt za każdą prawidłowo stworzoną grupę niemiarową
7. Pogrupuj podane wartości rytmiczne. Uzupełnij pustą pięciolinię.
W. Lutosławski Nowelette, cz. V Konkluzja

2 pkt = 1 pkt za każdy prawidłowo pogrupowany takt
8. Uzupełnij partię rożka angielskiego, który gra unisono razem z klarnetem in B. Rożek angielski zanotuj
in F.
A. Webern Passacaglia op. 1, t. 49 – 51

4 pkt = 0,5 pkt za każdy prawidłowy dźwięk

9. Uzupełnij brakujące pauzy w partiach wszystkich czterech trąbek. Uważaj na prawidłowe rozmieszczenie
miar w takcie.
H. M. Górecki Scontri, t. 10 po nr 17 w partyturze

4 pkt = 1 pkt za każdy poprawnie uzupełniony takt

10. Uzupełnij znaki chromatyczne przygodne tak, aby powstała opadająca gama As–dur naturalna.
Uwaga! Klarnet zanotowany jest in B.

G. Gershwin Amerykanin w Paryżu, 1 takt przed nr 39 w partyturze

1 pkt za poprawne uzupełnienie znaków przygodnych

11. Rozwiąż interwał harmoniczny 7> na VII stopniu w gamie Cis–dur harmonicznej w ruchu
przeciwnym. Uzupełnij główki nut.

J. Brahms Koncert skrzypcowy D – dur op.77, cz. II, t. 63

2 pkt = 1 pkt za prawidłowe zbudowanie 7> i 1 pkt za prawidłowe rozwiązanie

12. Rozwiąż interwał charakterystyczny na III stopniu w gamie gis–moll harmonicznej w ruchu
bocznym (ubocznym). Uzupełnij główki nut. Interwał zbuduj harmonicznie. Wskazany interwał wraz z
rozwiązaniem ma być wykonany ponownie, umieść zatem to połączenie także w drugiej ramce.

L. Różycki Scherzo symfoniczne „Stańczyk”, t. 284

3 pkt = 1 pkt za prawidłowe zbudowanie, 1 pkt za prawidłowe rozwiązanie,
1 pkt za prawidłowe przepisanie do drugiej ramki
-0,5 pkt za umieszczenie znaków przygodnych w drugiej ramce

13. W zaznaczonym klamerką miejscu rozpoznaj kadencję. Nazwę wpisz w wykropkowanym miejscu.
O. di Lasso Matona mia cara, t. 110 – 116

Odp. Plagalna (kościelna)
1 pkt za podanie prawidłowej nazwy
14. Ile pełnych i niepełnych dominant septymowych znajduje się w poniższym fragmencie? Sprawdź
dokładnie w układzie poziomym i pionowym.
M. Glinka Iwan Susanin, akt IV

odp. Pięć
1 pkt = 1 pkt za prawidłową odpowiedź, 0,5 pkt za połowę
odpowiedzi (3 pełne lub 2 niepełne)

15. Zbuduj akord D–dur nonowy (D9) w układzie melodycznym do góry. Uzupełnij w zaznaczonym
miejscu partię saksofonu (zanotowany in C) i trąbki in D.
J. Brown I Feel Good

2 pkt = po 1 pkt za każdy poprawnie zbudowany akord

16. Rozwiąż podaną D7 na T. Tonikę powtórz jeszcze raz na następnej ósemce. Podaj nazwy literowe
akordów. Uwaga! Klarnet zanotowany jest in B.

W. A. Mozart Koncert fortepianowy c – moll KV 491, cz. III, litera E

3 pkt = 1 pkt za prawidłowe rozwiązanie D7, 2 pkt za podanie prawidłowych nazw
literowych akordów

17. Określ funkcje triady harmonicznej w przedstawionym fragmencie. W kratki wpisz oznaczenia
funkcyjne.
N. Paganini Kaprys E – dur op. 1 nr 1, t. 6 – 8

6 pkt = 1 pkt za każdą prawidłowo określoną funkcję

Razem 59 pkt

