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III Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki
Etap II
1. Uzupełnij znaki chromatyczne w oznaczeniu trylu łańcuchowego tak, aby zamiana nuty głównej była do
góry o 2>.
S. Prokofiew I Koncert skrzypcowy op. 19, cz. III, 3. takt po nr 56 w partyturze

4 pkt = 1 pkt za każdy poprawnie umieszczony znak chromatyczny w trzech
miejscach i brak znaku w trzeciej ćwierćnucie

2. Cantaloupe Island oparta jest na pentatonice anhemitonicznej, ale Herbie Hancok wykorzystał w linii
basu tylko trzy dźwięki skali. Dźwięk f nie jest dźwiękiem centralnym. Podaj nazwy literowe
brakujących dwóch dźwięków lub podaj pełną skalę. Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce.

H. Hancock Cantaloupe Island

Odp. As, b lub pełna skala f, as, b, c, es.
1 pkt za podanie prawidłowo nazw brakujących dźwięków lub podanie
pełnej skali

3. Uzupełnij znaki przygodne tak, aby podany fragment oparty był na skali frygijskiej z finalis na dźwięku
gis.

M. Ravel Cinq melodies populaires grecques, nr 2 Lá – bas, vers l’eglise, t. 4 – 8

1 pkt prawidłowe wpisanie znaku

4. Rozpoznaj skalę spoza systemu dur–moll. Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce.

C. Debussy Images, zeszyt II, Cloches a travers les feuilles, t. 2 – 3

Odp. Skala całotonowa
1 pkt za prawidłowo rozpoznaną skalę

5. W ramce obok metrum znajduje się dokładne oznaczenie charakteru utworu: spokojnie i wytrzymując.
Uzupełnij ramkę, wpisując podane oznaczenie w języku włoskim.
K. Serocki Suita na 4 puzony, cz. VI Arietta, t. 1 – 4

1 pkt za prawidłowe oznaczenie włoskie
6. 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
części zadania.
I. J. Paderewski Menuet G – dur, t. 1 – 8

2 pkt = 1 pkt za prawidłowe wpisanie obiegnika, 1 pkt za prawidłowe
wpisanie toczka

7. Masz przed sobą rytm partii klarnetu:

W poniższym przykładzie uzupełnij pustą linię tak, aby partia klarnetu z partią fortepianu tworzyły
polimetrię symultaniczną, czyli pionową. Pogrupuj prawidłowo wartości rytmiczne partii klarnetu i uważaj
na prawidłowy zapis w pionie.
W. Lutosławski Preludia taneczne, nr 2, Un poco piú vivo

8 pkt = 6 pkt za prawidłowo pogrupowane i podpisane 6 taktów pionowo,
1,5 pkt za jeden takt na 9/8 + 0,5 pkt za prawidłowo zaznaczoną zmianę
oznaczenia taktowego 2/4 na końcu systemu

8. W przedstawionym fragmencie znajdź błędy w druku. Zaznacz je i popraw. Uwaga! Są to ostatnie takty
utworu. Braku oznaczenia taktowego nie należy traktować jako błąd. Podwójna fermata w ostatnim takcie
oznacza maksymalne przedłużenie dźwięku i nie traktujemy jej jako błędu. Natomiast wyjaśnij, jak powinna
być zanotowana fermata w tym przykładzie według podręcznika F. Wesołowskiego.

A. Malawski Mazurek na skrzypce i fortepian, t. 77 – 83

Odp. Brak kropki przy półnucie w partii skrzypiec oraz w przedostatnim
takcie partii fortepianu powinny być dwie pauzy ćwierćnutowe, ponieważ w
taktach trójdzielnych milczenie przypadające na drugą i trzecią miarę
zapisujemy za pomocą dwóch pauz.
W sytuacji, kiedy na jednej pięciolinii jest dwugłos z oddzielonymi ogonkami
dla każdego głosu, fermata powinna być zanotowana dla każdego głosu
oddzielnie, czyli z jednej i z drugiej strony pięciolinii.
3 pkt = 2 pkt za znalezienie błędów i poprawienie, 1 pkt za wyjaśnienie
prawidłowej notacji fermaty, -0,5 pkt za każde poprawienie prawidłowego
miejsca, minimalna liczba punktów za zadanie nie może być mniejsza, niż 0

9. Uzupełnij partię altówek tak, aby z klarnetami grały unisono. Wpisz odpowiedni klucz na początku
pięciolinii.
M. Rimski – Korsakow Szeherezada op. 35, cz. I t. 1 – 4

5 pkt = 0,5 pkt za prawidłowy klucz, 0,5 pkt za każdy prawidłowy dźwięk

10. W odpowiednim miejscu za pomocą włoskiego określenia poinformuj wykonawcę, że po zagraniu
Bourre II należy wykonać jeszcze raz Bourree I.
J. S. Bach IV Suita na wiolonczelę solo BWV 1010 , Bourree II

1 pkt za prawidłowe wpisanie oznaczenia

11. Wiedząc, że flet piccolo transponuje o oktawę do góry, określ oktawę, w której zabrzmi zaznaczony
fragment. Odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsce.

G. Gershwin Amerykanin w Paryżu, t. 3 – 4 po nr 39 w partyturze

Odp. Oktawa czterokreślna
1 pkt za prawidłowe określenie rejestru

12. Poniższy przykład rozpoczyna się tremolem smyczków. W przypadku dwóch pozostałych wartości
rytmicznych zastosuj odpowiedni zapis skrócony tak, aby smyczki nadal grały tremolo.

H. Berlioz Symfonia „Fantastyczna” op. 14, cz. V Sabat czarownic, t. 508 – 509

2 pkt = 1 pkt za każdą prawidłowo zaznaczoną wartość

Razem 30 pkt

