
Klasa 5c6 i 3c4 (Bystra) 

Drodzy uczniowie, 

Poznaliśmy już sporo wiadomości na temat form muzycznych. Jest to dobry czas, żeby powtórzyć i 
utrwalić poznane wiadomości. Przypomnijmy sobie to czego się już nauczyliśmy. Postaraj się wykonać 
je samodzielnie oraz w miarę możliwości - z pamięci.   

Powodzenia! 

 

FORMY MUZYCZNE - POWTÓRZENIE 

1. Forma muzyczna jest to.............................................................................................................. 
 

2. Budowa ewolucyjna polega na.................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

3. Budowa okresowa polega na....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

4. Melodia i akompaniament są typowe dla faktury: 
a) monofonicznej                  b) polifonicznej                     c) homofonicznej 
 

5. Prowadzenie dwóch lub więcej samodzielnych linii melodycznych to: 
a) polifonia               b) homofonia                 c) monofonia  
 

6. Okres muzyczny składa się z dwóch zdań: .........................................oraz..................................  
 

7. Budowa ronda to: A-B-C-D-E                    PRAWDA / FAŁSZ 
 

8. Rondo składa się z ..................................oraz...................................... 
 

9. Formę wariacji można zapisać jako:      
a)A-B-A-C-A-D      b) A-B-A       c)A-A1-A2-A3-A4     d) A-B-A1 
 

10. W wariacjach może ulec zmianie:   
a)tempo i metrum          b) dynamika i artykulacja    c)rytm i faktura             
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

11. Ekspozycja, przetworzenie i repryza to części charakterystyczne dla: 
a) kanonu                      b) inwencji                     c)formy sonatowej            
d)małej formy trzyczęściowej 
 

12. Ekspozycja to: 
a) zwolnienie utworu          b) zmiana faktury utworu          c)prezentacja tematów  
d) wprowadzenie elementów tanecznych 
 

13. Augmentacja, dyminucja, ruch prosty to sposoby przekształceń tematu charakterystyczne dla 
muzyki: 
a)polifonicznej            b) homofonicznej             c)monofonicznej 
 

14. Inwersja to: 
a) skrócenie tematu       b)odwrócenie kierunku interwałów w temacie           
c)wydłużenie tematu     d) skrócenie wartości rytmicznych tematu 
 
 
 



15. Najmniejszy element formy muzycznej to: 
a) zdanie                   b) motyw                  c)fraza              d)okres 
 

16. Okres mały ma: 
a) 8 taktów            b) 16 taktów          c)24 takty         d) 32 takty 
 

17. Zdanie muzyczne obejmuje: 
a) dwa motywy                  b) dwa okresy                c)dwie frazy            
 

18. Swobodną formą polifoniczną jest: 
a) inwencja                  b) kanon                c)etiuda              d)forma sonatowa 
 

19. Ścisłą formą polifoniczną jest: 
a)forma dwuczęściowa                b) preludium               c)rondo             d)kanon 
 

20. Temat może być w: 
a) wariacjach                b) wariacjach i formie sonatowej               c)formach polifonicznych          
d)wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 
 

 

Rozwiązania przesyłamy do 06.05 na adres: 

ksamsucha@gmail.com  

Jeśli ktoś czegoś jeszcze nie zrobił z KS lub AM również proszę o przesłanie. 

Planowany termin "JAKA TO MELODIA" - 12.05.2020 

 

Marcin Malinowski 


