
Teoria muzyki – lista zadań nr 1 

Zadanie 1. Podaj nazwy dźwięków oznaczonych numerami 1-12. Pamiętaj, aby stosować oznaczenia 

zgodne z oktawami, w których dane dźwięki występują. Dźwięki 13-15 zaznacz samodzielnie na 

klawiaturze na dole po lewej, a dźwięki 16-18 na dole po prawej. 

 

 

1 –  4 –   7 –   10 –   13 – E  16 – d1  

2 –   5 –   8 –   11 –   14 – e  17 – c2 

3 –  6 –   9 –   12 –  15 – H  18 – g1    

Zadanie 2. Podaj, jaki stosunek częstotliwości mają podane dźwięki. 

 e2 – f2   ………………  d1 – d2   ……………… 

Zadanie 3. Ile pełnych oktaw ma standardowy współczesny fortepian?        ……………… 

Zadanie 4. Ile dźwięków subkontry ma standardowy fortepian? ……………… 

Zadanie 5. Podaj przykład instrumentu o skali szerszej niż fortepian.   ……………………………………………… 

Zadanie 6. Na poniższej pięciolinii zaznacz następujące dźwięki: dźwięk na trzeciej linii, dźwięk na 

drugim polu, dźwięk na pierwszej linii, dźwięk na drugiej linii dodanej dolnej, dźwięk na pierwszym 

polu dodanym górnym. 

 

Zadanie 7. Jakie trzy główne typy kluczy wyróżniamy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c razkreślne c małe 

c wielkie c środkowe 

c kontra c trójkreślne 



Zadanie 8. Jakich kluczy stosuje się w zapisie muzyki na fortepian? Narysuj te klucze na poniższej 

pięciolinii. Obok każdego z kluczy dorysuj całą nutę o wysokości, jaką wyznacza dany klucz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 9. Na poniższej pięciolinii narysuj wszystkie pauzy. 

 

Zadanie 10. Ile najwięcej szesnastek zmieści się w jednym takcie utworu w metrum 3/4 ?   ……………… 

Zadanie 11. Uzupełnij zapis o kreski taktowe w odpowiednich miejscach. 

 

Zadanie 12. Porównaj podane wyrażenia, wpisując jeden ze znaków: >, < lub =. Porównujemy jedynie 

łączne wartości rytmiczne (czyli np. prawdziwa jest równość ósemka = pauza ósemkowa). 

 

Zadanie 13. Odszukaj w odpowiednich źródłach zapis nutowy trzech znanych utworów muzyki 

klasycznej. Zapisz tytuły tych utworów oraz imiona i nazwiska kompozytorów. Następnie zapisz, jakie 

określenia tempa zastosowano w zapisie nutowym i wyjaśnij (słownie), jakie tempa one oznaczają. 

Przykład. Wolfgang Amadeusz Mozart Marsz turecki – allegretto (ruchliwie) 

1.  

2.  

3. 

Zadanie 14. Jaką długość (w sekundach) ma przedstawiony poniżej fragment utworu?   ……………… 

 


