
 

 Quiz z kształcenia słuchu 1.0  
 
1. Do której grupy interwałów należy seksta mała?  
 
A) konsonanse doskonałe  
B) konsonanse niedoskonałe  
C) dysonanse  
 
2. Jak zbudowany jest trójdźwięk molowy?  
A) tercja mała + tercja wielka  
B) tercja wielka + tercja mała  
C) tercja mała + tercja mała  
 
3. Na których stopniach gamy zbudowane są trójdźwięki tworzące triadę 
harmoniczną?  
A) na stopniach: I, II, III  
B) na stopniach: I, IV, V  
C) na stopniach: I, III, V  
 
4. Pomiędzy którymi stopniami ma półtony każda gama durowa naturalna?  
A) pomiędzy III-IV oraz VII-VIII  
B) pomiędzy II-III oraz VII-VIII  
C) pomiędzy III-IV oraz VI-VII  
 
5. Która odmiana gamy molowej ma aż 3 półtony?  
A) naturalna (eolska)  
B) dorycka  
C) harmoniczna  
 
6. Który stopień gamy nazywamy dźwiękiem prowadzącym?  
A) stopień II  
B) stopień VIII  
C) stopień VII  
 
7. Jakie dźwięki tworzą trójdźwięk dominantowy w gamie e-moll (harmonicznej)?  
A) dźwięki: h – dis – fis  
B) dźwięki: a – cis - e  
C) dźwięki: a – c – e  
 
8. Z ilu dźwięków składa się dominanta septymowa?  
A) z 3 dźwięków  
B) z 4 dźwięków  
C) z 5 dźwięków 

9. Jaki interwał należy policzyć aby znaleźć gamę równoległą (paralelę) do gamy  
D-dur?  
A) kwartę czystą w górę (4↑)  
B) tercję małą w dół (3>↓)  
C) kwintę czystą w dół (5↓)  
 
 
 



10. Które dwa interwały brzmią tak samo?  
A) oktawa zmniejszona i septyma mała  
B) tercja zmniejszona i kwarta czysta  
C) kwarta zwiększona i kwinta zmniejszona  
 
11. Co jest przewrotem septymy małej?  
A) tercja wielka  
B) sekunda wielka  
C) sekunda mała  
 
12. Jak zbudowana jest D7 w postaci zasadniczej?  
A) 3 + 3> + 3>  
B) 3 + 3 + 3>  
C) 3> + 3 + 3  
 
13. Który przykład przedstawia parę gam jednoimiennych?  
A) F-dur / d-moll  
B) C-dur / G-dur  
C) B-dur / b-moll  
 
14. Pomiędzy którymi stopniami są półtony w gamie molowej doryckiej?  
A) pomiędzy: II-III oraz V-VI  
B) pomiędzy: III-IV oraz VI-VII  
C) pomiędzy: II-III oraz VII-VIII  
 
15. Które dźwięk tworzą D7 w gamie B-dur?  
A) g - h – d - f  
B) f – a – c - es  
C) f – a – c - e 


