
 

Odesa Music Olymp 

ІV Всеукраїнський музично-теоретичний конкурс  
(21 березня 2021 року) 

Українська та зарубіжна музичні літератури 

3 клас (шестирічне навчання)  
 

1. Тестові завдання.  

1. Які з наданих жанрів відносяться до 
інструментальної музики: 

|__| прелюдія 

|__| опера 

|__| ноктюрн 

|__|романс  

6.  А В А С А - це схема форми: 

|__| варіацій 

|__| простої тричастинної 

|__| рондо 

|__| складної тричастинної 

2. Провідний жанр епохи бароко: 

|__| пісня 

|__| балет 

|__| експромт 

|__| опера 

7. Визначте композиторів епохи бароко: 

|__| Й. Гайдн 

|__| А. Вівальді 

|__| Г. Ф. Гендель 

|__| Й .С. Бах  

3. «Увертюра» в перекладі з латинської мови: 

|__| завершення, закінчення 

|__| перерва 

|__| відкриття, початок 

|__| кульмінація 

8. Визначте автора концерту «Чотири пори року»: 

|__| А. Вівальді 

|__| Г. Ф. Гендель 

|__| Й. С. Бах 

|__| В. А. Моцарт 

4. Вкажіть національну належність танців:  

а) сарабанда                    |__| Україна 

б) гопак                             |__| Франція 

в) мазурка                        |__| Іспанія 

г) менует                           |__| Польща 

9. Визначте твори, які належать Й. С. Баху: 

|__| Ораторія «Месія» 

|__| Меса сі мінор 

|__| Пасіон за Матвієм 

|__| Концерт «Чотири пори року» 

5. Який з наданих жанрів відноситься до поліфонії: 

|__| фуга 

|__| арія 

|__| марш 

|__| вальс 

10. «Добре темперований клавір» Й. С. Баха 
складається з: 

|__| 36 прелюдій та фуг 

|__| 24 прелюдій та фуг 

|__| 52 прелюдій та фуг 

|__| 48 прелюдій та фуг  



2. Музична вікторина. 

 
1. Й.С. Бах - Орґанна токата і фуґа ре мінор, Токата  
 
2. А. Вівальді - . Концерти “Чотири пори року”, концерт Осінь, I частина  
 
3. М. Мусоргський - фортепіанний цикл “Картинки з виставки”, “Богатирські  

ворота”  

 

4. М. Дилецький - Воскресенський канон  

 

5. Й.С. Бах - Пасіон за Матвієм (ораторія “Страсті за Матвієм”), Хор № 1  

 

6. Й.С. Бах - Двоголосна інвенція № 8 Фа мажор  

 

7. Й.С. Бах - Французька сюїта № 2 до мінор,, Жига  

 

8. Й.С. Бах – Сюїта № 3 для оркестру Ре мажор, Арія  

 

9. Ж.Ф. Рамо - “Курка” для клавесина  

 

10. Й.С. Бах - Меса сі мінор, № 4 (Grolia)  

 

11. Й.С. Бах - Французька сюїта № 2 до мінор, Алеманда  

 

12. Й.С. Бах - ДТК І том, Прелюдія і фуґа № 5 Ре мажор, Прелюдія 

 
 

 


