Test z hudební nauky 5. ročník II. pololetí
Jméno a příjmení………………....................................................
1.Doplň názvy not v houslovém a basovém klíči.

2.Zakroužkuj intervaly, které jsou správně.
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3.Doplň názvy základních a odvozených intervalů.
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4.Doplň akordy. Posuvky zapisuj přímo k notám.
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5.Doplň taktové čáry:
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6.Doplň označení akordu ( název tóniny)
.
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7.Doplň skladbu melodickým tvarem akordu (rozložený akord, noty za sebou)
v zadaném rytmu. Šipka ukazuje směr melodie.

8.Najdi a označ v dané skladbě T5 a jeho obraty

9.Najdi ve skladbě dominantní septakord. Označ noty tímto způsobem:

10.Doplň jméno skladatele:
Operní skladatel a dirigent, narodil se v Lipsku v rodině policejního důstojníka.
Operní díla: Prsten Niebelungů, Bludný Holanďan ___________________________
Český skladatel, narodil se na Hukvaldech.Z jeho tvorby uveďme Lašské tance,
operu Liška Bystrouška_________________________________________________
Výrazný představitel romantismu. Populární jsou jeho balety Labutí jezero a
Louskáček___________________________________________________________
Skladatel z období baroka. Jeho nejznámější dílo je čtyřdílný cyklus houslových
koncertů Čtvero ročních dob_____________________________________________
Český skladatel, dirigent, pedagog. Složil již jako úplně neslyšící cyklus symfonických
básní____________________________________________________
Barokní skladatel, pro anglického krále složil Vodní hudbu_____________________
Skladatel z období romantismu. Chtěl se stát klavírním virtuózem, jeho záměr se
však nezdařil, neboť si přehnaným cvičením ochromil ruku.Z jeho tvorby jsou známé
Dětské scény_________________________________________________________
Narodil se roku 1770 v Bonnu, jeho největším dílem jsou symfonie_______________
Představitel vídeňského klasicismu, složil více než 100 symfonií_________________
Skladatel z období klasicismu, složil pro Prahu operu Don Giovanni_____________
Vrcholný představitel barokní hudby. Složil Braniborské koncerty________________
Známý český skladatel, narozen v Nelahozevsi, složil pro orchestr Slovanské
tance_______________________________________________________________
Český skladatel, žák Josefa Suka. Narodil se v Poličce ve věžní místnosti zdejšího
chrámu svatého Jakuba ________________________________________________
Známý polský skladatel, který proslul jako „básník klavíru“. Z jeho tvorby připomeňme
Etudy, Mazurky a Polonézy______________________________________________

Testy pro 5. ročník vypracované s pomocí notačního programu Sibelius 7.

