Temat: Muzyka (Pytania i odpowiedzi)
1. Gdzie zapisujemy nuty?
na trójlinii
na pięciolinii
na sześciolinii
na siedmiolinii
2. Jakiego klucza muzycznego używamy najczęściej?
altowego
wiolinowego
basowego
tenorowego
3. Która z wymienionych wartości nut jest najkrótsza?
ósemka
półnuta
ćwierćnuta
szesnastka
4. Co oznacza określenie dynamiczne mezzo forte (mf)?
cichutko
cicho
nieco cicho
nieco głośniej
5. Co oznacza określenie dynamiczne piano (p)?
głośno
cicho
bardzo cicho
jak najgłośniej
6. Co oznacza określenie artykulacyjne "legato"?
grać lub śpiewać urywając dźwięki
płynnie wydobywać dźwięki
bardzo mocno akcentować dźwięki
nie wydobywać dźwięków
7 . Co oznacza określenie artykulacyjne "staccato"?
nie wydobywać dźwięków
grać lub śpiewać dźwięki
płynnie dźwięki
bardzo mocno akcentować dźwięki
8. W jaki sposób rozpoznajemy tonację (gamę której dźwiękami został napisany)
każdego utworu muzycznego?
po ostatnim dźwięku utworu muz.
po pierwszym dźwięki utworu muz.
po znakach przy kluczu muzycznym
po ost. dźwięku i znakach przy kluczu
9. Jak w mitologii greckiej nazywał się bóg opiekun muzyki?
Hades
Zeus
Apollo
Hermes
10. Słynny w średniowieczny ośrodek muzyczny zwany szkołą Notre Dame powstał w:
w Rzymie
w Wenecji

w Paryżu
w Mediolanie
11. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, to części:
motetu
mszy
ballaty
madrygału
12. Fryderyk Chopin urodził się:
w Warszawie
w Żelazowej Woli
w Woli Żelichowskiej
w Paryżu
13. Który z podanych utworów jest dziełem Stanisława Moniuszki?
"Jezioro łabędzie"
"Straszny dwór"
"Aida"
"Dama Pikowa"
14. Utwór muzyczno sceniczny w którym treść jest wyrażona tańcem to:
opera
operetka
balet
musical
15. Który zespół muzyki rockowej uchodził za najpopularniejszy na świecie?
The Animals
The Shadows
The Rolling Stones
The Beatles
16. Jak nazywał się polski zespół rockowy którego liderem był Seweryn Krajewski?
Skaldowie
Czerwone Gitary
Trubadurzy
No To Co
17. Kto jest wykonawcą słynnej polskiej piosenki "Dziwny jest ten świat"
K. Krawczyk
P. Szczepanik
Cz. Niemen
S. Krajewski
18. Które z wymienionych instrumentów nie są instrumentami strunowymi?
skrzypce
wiolonczela
cymbały
ksylofon
19. Które z wymienionych instrumentów są instrumentami strunowymi?
puzon
triangiel
fortepian
werbel
20. Do grupy instrumentów dętych drewnianych należy:
trąbka
saksofon

puzon
róg
21. Instrument o podwójnym stroiku to:
klarnet
flet piccolo
obój
saksofon barytonowy
22. Który z podanych instrumentów perkusyjnych nie jest instrumentem melodycznym (
nie można na nim zagrać melodii, tylko wystukać rytm)?
marimba
czelesta
werbel
ksylofon
23. Dzieci zwą go popularnie "cymbałki"
czynel
marimba
dzwonki chromatyczne
wibrafon
24. Kto napisał muzykę do słynnego serialu „Ojciec Mateusz”?
Michał Lorenc
Andrzej Maleszka
Fryderyk Chopin
Maryla Rodowicz
25. Kto napisał muzykę do filmu pt. „Pianista” ?
Wojciech Kilar
Fryderyk Chopin
Witold Lutosławski
Paweł Edelman

