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1. (18 pkt)
Zapisz w kluczu basowym poszczególne dźwięki jednogłosowej melodii tonalnej. Każdy dźwięk zapisz
w oddzielnym takcie całą nutą uwzględniając znaki chromatyczne. Po zapisaniu dźwięków określ tonację
przebiegu. Podaj gamę równoległą oraz ilość znaków chromatycznych przykluczowych (zapis w kluczu
wiolinowym i basowym). Przebieg melodyczny usłyszysz dwa razy.

2. (14 pkt)
Usłyszysz cztery akordy oznaczone symbolicznie literą X. Określ ich tryb, pozycję oraz przewrót.
W przypadku akordu mollowego należy umieścić kółeczko w lewym górnym indeksie. Jeśli akord będzie
czterodźwiękiem septymowym fakt ten odnotuj wpisując siódemkę w prawym górnym indeksie. W
akordzie, którego jednym ze skrajnych składników będzie septyma – wpisz odpowiedni symbol nad lub
pod literą X. Każdy akord usłyszysz dwukrotnie.

3. (20 pkt)
Zapisz na pięciolinii dwanaście interwałów (pierwsze sześć interwałów w kluczu basowym, następne
w kluczu wiolinowym). Dźwięki podane występują w trzech kolejnych interwałach jako pierwsza lub druga
wysokość. Pamiętaj, aby nie pomylić kolejności dźwięków. Zadanie będzie prezentowane tylko jeden raz.
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4. (a- 6 pkt, b- 3 pkt, c- 4 pkt)
Zapisz w kluczu wiolinowym i basowym od podanych dźwięków pięć motywów melicznych. W podpunkcie
„a)” będą to trzy motywy trzydźwiękowe, w podpunkcie „b)” jeden motyw czterodźwiękowy, w podpunkcie
„c)” jeden motyw pięciodźwiękowy. Motyw pięciodźwiękowy prezentowany będzie dwukrotnie, pozostałe
motywy usłyszysz jeden raz.

5. (a- 5,25 pkt, b- 7 pkt)
a) Ćwiczenie tonalne:
Usłyszysz melodię oboju. Jej zapis jest niekompletny. Słuchając melodii uzupełnij brakujące fragmenty.
Uwzględnij w zapisie brakujące znaki chromatyczne. Przykład prezentowany będzie dwa razy.
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b) Ćwiczenie atonalne:
Usłyszysz melodię oboju. Podobnie jak w poprzednim zadaniu, jej zapis jest niekompletny. Słuchając
melodii uzupełnij brakujące dźwięki. Przykład prezentowany będzie trzy razy.

6. (10 pkt)

Zapisz odpowiednimi symbolami interwały. Każdy interwał prezentowany będzie tylko jeden raz.
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7. (4 pkt)
Usłyszysz ośmiodźwiękową, atonalną melodię altówki. Wskaż (zakreślając kółkiem) odpowiednie
symbole interwałów, których kierunek jest w górę. Melodia prezentowana będzie trzykrotnie.
(Maksymalnie można zaznaczyć dwa symbole).
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8. (10 pkt)
Zapisz odpowiednimi symbolami trójdźwięki i dominanty septymowe uwzględniając ich postać.
Będą one prezentowane harmonicznie. Każdy akord prezentowany będzie tylko jeden raz.
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9. (25 pkt)
Uzupełnij z pamięci melodię skrzypiec, którą usłyszysz pięć razy. Nie pisz podczas odsłuchu.
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10. (35 pkt)
Uzupełnij zapis nutowy dwugłosowego epizodu muzycznego wykonywanego przez obój (górny głos)
i fagot (dolny głos). Za pierwszym razem dyktando usłyszysz w całości. Kolejne prezentacje będą
podzielone: cztery razy część pierwsza, cztery razy część druga. Na koniec usłyszysz jeszcze raz całość.
Możesz pisać w trakcie słuchania.
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11. (19 pkt)
Uzupełnij warstwę rytmiczną melodii oboju w brakujących miejscach. Za pierwszym razem dyktando
usłyszysz w całości, kolejne prezentacje będą podzielone: trzy razy sześć pierwszych taktów, trzy razy
następnych osiem. Na koniec usłyszysz jeszcze raz całość.

Punktacja maksymalna: 180,25

