
Teoria muzyki – lista zadań nr 3 

Zadanie 1. Porównaj interwały, co do ich rozmiaru, wstawiając odpowiedni znak:  ,    lub   . 

a) seksta wielka   ……………   septyma wielka c) kwarta zwiększona   ……………   kwinta zmniejszona 

b) nona mała   ……………   nona wielka  d) sekunda podwójnie zwiększona   ……………  tercja mała 

Zadanie 2. Tabela przedstawia wszystkie interwały (do oktawy) występujące w szeregu zasadniczym. 

Uzupełnij tabelę o nazwy interwałów (można za pomocą symboli: 1 – pryma, 2 – sekunda itd.,                       

cz – czysty, m – mały, w – wielki, zm – zmniejszony, zw – zwiększony, np. 6w – seksta wielka).  

c-c  d-d  e-e  f-f  g-g  a-a  h-h  

c-d  d-e  e-f  f-g  g-a  a-h  h-c  

c-e  d-f  e-g  f-a  g-h  a-c  h-d  

c-f  d-g  e-a  f-h  g-c  a-d  h-e  

c-g  d-a  e-h  f-c  g-d  a-e  h-f  

c-a  d-h  e-c  f-d  g-e  a-f  h-g  

c-h  d-c  e-d  f-e  g-f  a-g  h-a  

c-c1  d-d1  e-e1  f-f1  g-g1  a-a1  h-h1  

Zadanie 3. Zbuduj podane interwały od podanych dźwięków. 

Dźwięk dolny 
Dźwięk górny 

tercja mała tercja wielka kwarta czysta kwinta czysta 

c es e f g 

g     

d     

a     

h     

es     

Zadanie 4. Znajdź ciąg tercji od dźwięku c1, nie wychodząc poza dźwięki gamy C-dur. Zagraj ten ciąg 

na fortepianie (zakończ, gdy napotkasz kolejne c). Teraz zagraj ten ciąg harmonicznie, czyli uderzając 

wszystkie klawisze jednocześnie. Zapisz wszystkie zagrane dźwięki i nazwij wszystkie tercje. 

 

*Dla ambitnych. Wsłuchaj się w brzmienie tego ciągu zagranego harmonicznie. Ten akord to 

siedmiodźwięk zwany akordem tercdecymowym. Spróbuj zmodyfikować jeden z dźwięków (poza 

pierwszymi trzema), podnosząc go o półton w górę lub w dół (chodzi o wykorzystanie dźwięku spoza 

gamy C-dur). Wypróbuj wszystkie możliwości i sprawdź, która modyfikacja jest najlepsza. Zapisz ją. 

modyfikacja – ____________________________ 

Zadanie 5. Zbuduj i zapisz ciąg kwint czystych od dźwięku c1 (zakończ, gdy dojdziesz do dźwięku 

enharmonicznie równoważnego z c). Zagraj ten ciąg na fortepianie, mając wciśnięty pedał sustain. 



Zadanie 6. Wypisz wszystkie tercje wielkie i kwarty czyste występujące w gamie G-dur. 

tercje wielkie: 

kwarty czyste: 

Zadanie 7. Podaj po jednym przykładzie do każdego interwału diatonicznego w gamie G-dur. 

pryma czysta  kwinta czysta  

sekunda mała  seksta mała  

sekunda wielka  seksta wielka  

tercja mała  septyma mała  

tercja wielka  septyma wielka  

kwarta czysta  oktawa czysta  

tryton  oktawa brudna  

Zadanie 8. Spójrz na poniższy materiał nutowy1. 

 

Na podstawie zapisu nutowego określ kolejne interwały pomiędzy (pamiętaj o krzyżyku przy kluczu): 

a) tenorem i altem w taktach 1-4: 

b) altem i sopranem w taktach  5-8: 

Zadanie 9. Graj wszystkie interwały diatoniczne i wsłuchuj się w nie. Spróbuj do każdego z nich 

znaleźć przykład znanego utworu lub melodii, w której on występuje. 

Interwał Przykład w utworze – w górę Przykład w utworze – w dół 

pryma czysta   

sekunda mała   

sekunda wielka   

tercja mała   

tercja wielka   

kwarta czysta   

tryton   

kwinta czysta   

seksta mała   

septyma mała   

septyma wielka   

oktawa czysta   

                                                           
1
 Taki zapis nutowy to wyciąg fortepianowy układu czterogłowego przeznaczonego na chór mieszany – na górnej 

pięciolinii pisze się sopran i alt, a na dolnej tenor i bas. 



Zadanie 10. Uzupełnij tabelę nazwami interwałów tworzonych w górę i w dół. Zaznacz, czy jest to 

konsonans czy dysonans. 

Interwał w górę w dół konsonans/dysonans 

d-f tercja mała seksta wielka konsonans 

e-c    

ges-g    

dis-f    

cis-b    

ges-c    

disis-aisis    

fisis-a    

ges-aisis    

Zadanie 11. Nazwij poniższe interwały. 

 

 

Zadanie 12. Na pustej pięciolinii narysuj przewroty interwałów przedstawionych na pierwszej 

pięciolinii. Nazwij interwały – zarówno wyjściowe, jak i ich przewroty. 

 

 

Zadanie 13. Na poniższej pięciolinii w każdym takcie dorysuj dźwięk (całą nutę) tak, aby powstały 

interwały podane pod pięciolinią. 

 


