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2. ročník zadanie: Opakovanie (1.polrok) 

Kvíz: 

1. Aký je to tón?                                                         

 

a) e2 

b) h1 

c) g2 

 

2. Na koľko dôb sa počíta štvrťová nota s bodkou? 

 

a) 1 

b) 1 a pol 

c) 3                     

 

3. Koľko a aké má # -krížiky stupnica D dur? 

 

a) 2 # , (fis, cis) 

b) 1 # , (fis) 

c) 3 # , (fis, cis, gis) 

 

4. Čo je to interval? 

 

a) Interval je výšková vzdialenosť medzi 2 tónmi.                                                           

b) Interval je trvanie tónu.                                                                   

c) Interval je pauza medzi tónmi. 

 

5.   Aké základné intervaly poznáme? 

 

a)   nízke, vysoké 

b)   zvučné, nezvučné 

c)   čisté, veľké 

 

6.   Čo je to rytmus? 

 

a) Rytmus je meno hudobného nástroja. 

b) Rytmus je pravidelné, opakujúce sa striedanie rôznych dĺžok ťažkých a ľahkých dôb. 

c) Rytmus je hudobné zachovalé dielo. 

 

 

8.   Kvintakord v stupnici C dur tvoria tóny: 

 

a)   G-H-C 

b)   D-FIS-A 

c)   C-E-G 
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8.   Vyber jednu z možností: Aké noty tvoria stupnicu G dur na obrázku?: 

 

a)   g1, a1, h1, c2, d2, e2, fis2, g2 

b)   g1, h1, c2, d2, e2, fis2, gis2, a2 

c)   g1, h1, cis2, d2, e2, fis2, gis2, g2                 

 

9.   Aký interval je sekunda? 

 

a)   čistý 

b)   veľký      

c)   malý                              

 

10.  Čo je to Dynamika? 

 

a)  Dynamika je predznamenanie skladby.                                             

b)  Dynamika je druh stupnice. 

c)  Dynamika je sila, ktorou hráme alebo spievame skladbu.      

 

11.  Vyber správne poradie dynamických znamienok od najslabšieho po najsilnejšie: 

 

a) ff,  f,  fff,  p, mf, ppp,  pp 
 

b) ppp,  pp, p, mf,  f,  ff,  fff 
 

c) pp, p, ppp, mf,  fff,  ff,  f 
 

12.  Čo znamená hudobný taliansky výraz adagio?    

 

a) silno, prudko 

b) zvoľna, pohodlne 

c) rýchlo, tempovo 

 

13.  Ktorý z týchto hudobných nástrojov patrí medzi sláčikové nástroje? 

 

a) viola     

b) organ 

c) gitara                                                           

 

14.  Vyberte správne poradie sláčikových nástrojov od najvyššieho po najhlbší zvuk: 

 

a) kontrabas, viola, violončelo, husle 

b) husle, viola, violončelo, kontrabas 

c) viola, husle, kontrabas, violončelo 

 

15.  Čo je to kánon? 

 

a) Kánon je vokálna skladba zložená na imitácii (opakovaní po druhom). 

b) Kánon je taliansky výraz. 

c) Kánon je ľudová pieseň. 

 

 

Poznámka: Zakrúžkovať si, po prípade zapísať si správne odpovede! 


