
                                               Milí moji žiaci. 

Opäť Vás vítam na dištančnej forme vyučovania hud.náuky, cez akú sme sa už stretávali pred 

niekoľkými mesiacmi .Budeme pracovať s tvorivými úlohami, testíkmi, hádankami 

a samozrejme z pracovného zošitka, ktorí si môžete vyzdvihnúť v našej ZUŠ u mňa v triede 

č.12. Každý týždeň vám budem zadávať nové úlohy, za ktoré si budete zbierať body a žiak, 

ktorý bude mať úlohu bezchybne získava známku – výborný. Absolútny víťaz v počte bodov 

z každého ročníka bude odmenený cenou vyučujúceho – čiže mňa.  Vypracované 

odpovede posielajte na môj mail : monika712@gmail.com 

Želám vám veľa úspechov, s pozdravom vaša pani učiteľka Monika Kováčiková  

 

 

1.ročník : Test č.1 

(Napíš správnu možnosť  ÁNO – NIE ) 

1.Husľový kľúč je G kľúč 

2.Jednočiarková oktáva je od tónu c1- c3 

3.Tón c2 leží na 4 linajke 

4. Basový kľúč je F kľúč  

5. Štvrťová pomlčka sa počíta na 2 doby 

6.Osminová dvojica sa hrá na 1 dobu 

7. Celá nota má hodnotu 4 doby 

8. Nota e2 sa nachádza v 4 medzere 

9. Hodnota noty = dĺžka  

10. Tón g2 neleží nad notovou osnovou  

 

 

 

 

2.ročník :Test č.1 

(Napíš správnu možnosť ÁNO – NIE) 

1. Osminová nota sa počíta na 1 dobu 

2. Celá pomlčka leží na tretej linajke 
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3. Polová nota sa hrá na 3 doby 

4. Tón a2 leží na prvej pomocnej čiare nad osnovou  

5. Osminová pomlčka sa zapisuje v prvej medzere 

6. Nota h1 je nad notovou osnovou  

7. Poznáme posuvky, ktoré posúvajú noty o pol tóna  

8. Polová pomlčka sa počíta na 2 doby 

9. V 2/4 takte počítame na štyri doby 

10. Nad not. osnovou môžeme napísať až 5 pomocných čiar 

 

 

 

 

3.ročník : Test č.1 

(Napíš správnu možnosť ÁNO – NIE ) 

1.Poznáme husľový F kľúč a basový G kľúč 

2. Medzi posuvky patrí odrážka 

3. Krížik sa píše vždy za notou  

4. Béčko notu znižuje  

5. Tón cis 2 leží na 4 linajke s krížikom 

6. Šestnástinová nota sa počíta na pol doby 

7. 4/4 takt sa označuje aj písmenom C 

8. Štvrťová s bodkou sa hrá na 1 a pol doby 

9. Tón a sa nachádza v malej oktáve v husľ.kľúči  

10. mf = stredne silno  

 

 

 

4.ročník : Test č.1  

(Napíš správnu možnosť ÁNO – NIE ) 



1.Polová nota s bodkou sa počíta na 3 doby  

2. Krížik , béčko, odrážka sú posuvky , posúvajú notu 

3. Šestnástinová dvojica sa počíta na pol doby  

4. Príponu es- má tón s posuvkou b 

5. Malá oktáva sa nachádza pod c2 

6. V 3/4 takte sa počíta na 3 a pol doby  

7. Krížik notu zvyšuje  

8. Predznamenanie sú posuvky za kľúčom  

9. Tón fis 2 leží v štvrtej medzere  

10. Nota hes 2 sa nazýva aj b2 

 

 

 

5. ročník : Test č.1  

( Napíš správnu možnosť ÁNO – NIE ) 

1. Nad tónom h2 leží c3 

2. Poznáme dvojité posuvky 

3. Basový kľúč má rôzne oktávy  

4. Tóny s krížikom majú príponu – is 

5. V predznamenaní máme najviac 6 béčok  

6. Šestnástinová pomlčka sa počíta na štvrť doby  

7. Triola = 3 doby 

8. Nota es2 leží v štvrtej medzere s béčkom 

9. V 6/4 takte počítame na 6 dôb  

10. Ligatúra spája noty rovnakej výšky 

 

 

6.ročník : Test č.1  

( Napíš správnu možnosť ÁNO – NIE ) 



1. Medzi dvojité posuvky patrí dvojitý krížik  

2. Pod not. osnovou môžu  byť najviac 4 pomocné čiary 

3. Nad tónom c3, začína trojčiarková oktáva  

4. V basovom kľúči je malé f na tretej linajke 

5. 6/8 takt počítame na 6 dôb, ale každú dobu o hodnotu menej  

6. Tón eses sa zapisuje s béčkom  

7. Noty, ktoré rovnako znejú rovnomenné. 

8. Malé his je v basovom kľúči nad osnovou s krížikom  

9. Dve béčka sa píšu pred tónom asas 

10. Osminová, štvrťová, osminová = synkopa 

 

 

 

7.ročník : Test č.1  

( Napíš správnu možnosť ÁNO- NIE ) 

1 .Pod malou oktávou v bas.kľúči je kontra oktáva  

2. Medzi dvojité posuvky patrí – dvojitá odrážka  

3. Tón es3 leží na 4 pomocnej  linajke nad osnovou  

4. V predznamenaní máme najviac  7 krížikov  

5. Durové stupnice patria medzi Novoveké 

6. Harmonická molová stupnica má zvýšený 6. stupeň  

7. 4 béčko v predznamenaní je ges 

8. Existuje prirodzená a neprirodzená molová  stupnica  

9. Dur stupnice tvoríme na kvinte  

10. Šestnástinová štvorica sa počíta na 1 dobu 

 

 

ŠPD : Test č.1  

(Napíš správnu možnosť ÁNO – NIE ) 



1. V husľovom kľúči poznáme 4 oktávy c1-c5 

2. Husľový a basový kľúč má malú oktávu  

3. Dvaatridsatinová nota má dve vlajočky  

4. Bodka za notou predlžuje tón  

5. Noty s béčkom majú 2 prípony  

6. Odrážka ruší predchádzajúce zvýšenie a zníženie 

7. C – je 2/4 takt  

8. Dvojité béčko notu znižuje o 2 poltóny  

9. Štyriašesťdesiatinová pomlčka sa zapisuje do všetkých medzier notovej osnovy 

10. Enharmonické tóny rovnako znejú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


