
Wymagania na egzamin wstępny z teorii 

do Szkoły Muzycznej II stopnia, do 

klas wyższych, niż pierwsza 
 

 

Klasa II 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 
 

1. Dyktando melodyczno-rytmiczne jednogłosowe. 

2. Dyktando rytmiczne jednogłosowe. 

3. Określanie współbrzmień: 

- interwały 

- trójdźwięki – durowy i molowy w przewrotach oraz zwiększony i zmniejszony w postaci 

zasadniczej 

- D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach 
4. Czytanie nut głosem a`vista w tonacjach do dwóch znaków przykluczowych. 

5. Realizacja jednogłosowych ćwiczeń rytmicznych w taktach prostych. 

 

ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT 

 

1. Budowanie i określanie interwałów. 

2. Budowanie trójdźwięków i D7 we wszystkich postaciach. 

3. Budowa gam durowych i molowych w odmianach do 3 znaków przykluczowych. 

4. Triada harmoniczna. 

5. Koło kwintowe. 

6. Grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych. 

7. Elementy notacji muzycznej. 

 

 
LITERATURA MUZYCZNA 

 
1. Podział i funkcje muzyki. 

2. Elementy dzieła muzycznego. 

3. Instrumenty muzyczne. 

4. Głosy ludzkie. 

5. Aparat wykonawczy (zespoły kameralne, orkiestra, chóry) 

6. Folklor i muzyka ludowa. 

7. Polskie tańce narodowe. 



 

Klasa III 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

 

1. Dyktando melodyczno-rytmiczne dwugłosowe. 

2. Dyktando rytmiczne jednogłosowe. 

3. Określanie współbrzmień: 

- interwały 

- trójdźwięki – durowy i molowy w przewrotach oraz zwiększony i zmniejszony w postaci 

zasadniczej 

- D7 w postaci zasadniczej i w przewrotach 

4. Czytanie nut głosem a`vista w tonacjach do trzech znaków przykluczowych. 

5. Realizacja jednogłosowych ćwiczeń rytmicznych w taktach prostych i złożonych. 

 

ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT 

 

1. Budowanie i określanie interwałów. 

2. Budowanie trójdźwięków i D7 we wszystkich postaciach. 

3. Budowa gam durowych i molowych w odmianach, triada harmoniczna. 

4. Koło kwintowe, pokrewieństwa tonacji. 

5. Skale poza systemem dur-moll. 

6. Grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych i złożonych. 

7. Elementy notacji muzycznej. 

8. Dynamika, agogika, artykulacja – oznaczenia słowne i znaki graficzne. 

 
 

LITERATURA MUZYCZNA 

 
1. Podział i funkcje muzyki. 

2. Elementy dzieła muzycznego. Faktura. 

3. Instrumenty muzyczne i głosy ludzkie. 

4. Aparat wykonawczy (zespoły kameralne, orkiestra, chóry) 

5. Folklor i muzyka ludowa. Tańce polskie i obce. 

6. Formy muzyczne – rondo, wariacje, forma sonatowa, fuga. 

7. Wielkie formy cykliczne (sonata, symfonia, koncert). 

8. Suita barokowa. 

9. Muzyka sceniczna (opera, balet). 


