
11. Slovenska glasbena olimpijada 2022 (pisni test na daljavo, izveden prek Exam.net) 

 

1. Za kateri solistični inštrument je napisan Vražji trilček Giuseppeja Tartinija?                 1t / 

a) Za violino. 

b) Za violo. 

c) Za violončelo. 

d) Za kontrabas. 

 

2. Kateri inštrument spremlja solista?       1t / 

a) Klavir. 

b) Klavikord. 

c) Čembalo. 

d) Pozitiv. 

 

3. Na sliki je zapisan začetni del za spremljevalni inštrument.  Kako imenujemo takšen zapis spremljave?  

                 1t / 

 

a) Generalbas (basso continuo). 

b) Ostinatni bas (basso ostinato). 

c) Temeljni bas (basse fondamente). 

 

4. Tovrsten zapis in način izvajanja spremljave je značilen za    1t / 

a)  renesančno glasbo. 

b)  baročno glasbo. 

c) klasicistično glasbo. 

d)  romantično glasbo. 

 

5. Tartinijev Vražji trilček je po obliki        1t / 

a) sinfonija. 

b) sonata. 

c) partita. 

d) suita. 
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6. Vse stavke Tartinijevega Vražjega trilčka povezuje ista tonaliteta. Ugotovi jo iz parta 

solističnega glasbila na mestu, kjer se zaključi prvi stavek in se začenja drugi stavek (Allegro). 

                                                                                                                                                                 1t / 

 

a) B-dur. 

b) b-mol. 

c) g-mol. 

d) F-dur. 

 

7. Koliko trilčkov je označenih nad notami na sliki ?     1t /  

 
a) Dvanajst. 

b) Trinajst. 

c) Štirinajst. 

d) Petnajst. 
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8. Katero slovensko mesto ima Tartinijev trg in hrani Tartinijevo violino?     1t / 

a) Koper. 

b) Portorož. 

c) Piran.  

d) Ptuj. 

 

9. Skladbo Marija Kogoja Kaj ne bila bi vesela izvaja     1t / 

a)      solist ob spremljavi klavirja. 

b)      duet ob spremljavi klavirja. 

c)      ženski zbor ob spremljavi klavirja. 

d)      mešani zbor ob spremljavi klavirja. 

 

10. V kakšnem taktovskem načinu je napisana Kogojeva skladba Kaj ne bila bi vesela? 1t / 

 

a) V dvočetrtinskem taktovskem načinu. 

b) V tričetrtinskem taktovskem načinu. 

c) V štiričetrinskem taktovskem načinu. 

d) V petčetrtinskem taktovskem načinu. 

 

11. Kakšen je tempo izvajanja Kogojeve skladbe?             1t / 

a) Tempo je skozi celotno skladbo enakomeren in se ne spreminja. 

b) Prvi del skladbe poteka v enakomernem počasnem tempu, drugi del skladbe pa v enakomernem 

zmerno hitrem tempu. 

c) Prvi del skladbe poteka v enakomernem zmerno hitrem tempu, drugi del skladbe pa v 

enakomernem počasnem tempu. 
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d) Tempo se med potekom skladbe spreminja, spremembe so tesno povezane z besedilom. 

 

12. Vokalni del skladbe Kaj ne bila bi vesela je       1t /  

a) v prvem delu enoglasen in v drugem delu dvoglasen. 

b) v prvem delu dvoglasen in v drugem delu enoglasen. 

c) v celoti dvoglasen. 

d) v celoti enoglasen. 

 

13. Skladatelj Marij Kogoj je predstavnik slovenske     1t / 

a) klasicistične glasbe. 

b) romantične glasbe. 

c) impresionistične glasbe. 

d) ekspresionistične glasbe. 

 

14. V letu 2022 obeležujemo        1t / 

a) 120-letnico rojstva Marija Kogoja. 

b) 130-letnico rojstva Marija Kogoja. 

c) 140-letnico rojstva Marija Kogoja. 

d) 150-letnico rojstva Marija Kogoja. 

 

15. Letos je 8. februarja praznoval visok življenjski jubilej skladatelj filmske glasbe John Williams. 

Kateri rojstni dan je praznoval?                                1t / 

a) 70. rojstni dan. 

b) 80. rojstni dan. 

c) 90. rojstni dan. 

d) 100. rojstni dan. 

 

16. John Williams je napisal glasbo za številni filme, med drugim tudi za film Harry Potter. Med 

najbolj znanimi melodijami iz tega filma je Hedwigova tema. Napisana je v e-molu in vključuje nekaj 

kromatično spremenjenih tonov. V prvi vrstici je to ton f1. Ostale kromatično spremenjene tone izpiši 

na enak način.                                                                                                                                    4 t /  
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17. Hedwigovo temo zaigra čelesta, poseben inštrument s tipkami, ki zveni kot metalofon.  Kako 

imenujemo s puščicami označeni način igranja akordov?    1t / 

 

 

a) Arpeggio. 

b) Pizzicato. 

c) Tremolo. 

d) Trilček. 

 

18. Hedwigova tema se nam je pri transponiranju raztrgala na dele. Katero zaporedje številk uredi 

dele v Hedwigovo temo?         1t /  
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a) 1   4   3   2 

b) 1   3   2   4 

c) 4   1    2   3 

d) 4   2   1    3 

 
19. Ena izmed Willemsovih tem iz Harryja Potterja se začenja z vzporednimi akordi. Kakšni so 

označeni akordi?         1t / 
 

 
 

a) Durovi kvintakordi. 

b) Molovi kvintakordi. 

c) Zvečani kvintakordi. 

d) Zmanjšani kvintakordi. 
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20. Kakšni so naslednji označeni akordi?    1t /  

 

a) Durovi sekstakordi. 

b) Durovi kvartsekstakordi. 

c) Molovi sekstakordi. 

d) Molovi kvartsekstakordi. 

 
21. Med dobitniki Prešernovih nagrad v letu 2022 označi tiste, ki so prejeli nagrade na glasbenem 

področju.          3t / 

a) Mirko Cuderman 

b) Špela Čadež 

c) Kajetan Gantar 

d) Dušan Kirbiš  

e) Damijan Močnik 

f) Jette Ostan Vejrup 

g) Anja Štefan  

h) Andreja Zakonjšek Krt  

 

22. Napiši ime in priimek nagrajenca, prejemnika Prešernove nagrade 2022 za življenjsko delo na 

področju glasbe.         1t / 

             Mirko Cuderman. 

 

23. Katero glasbeno društvo je ustanovil in ga vodil?     1t / 

a) Carmina Slovenica. 

b) Consortium musicum. 

c) Megaron. 
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24. Kateri profesionalni pevski zbor je ustanovil leta 1991 in ga vodil do svoje upokojitve leta 

2009?          1t / 

              Slovenski komorni zbor. 

 

25. Kateri oktet je umetniško vodil v letih 20002008? 

             Slovenski oktet.         1t / 

 

26. S pevskimi zbori, ki jih je vodil, je posnel     1t /  

a) zbirke izbrane tuje zborovske sakralne in posvetne glasbe. 

b) zbirke slovenske zborovske sakralne in posvetne glasbe. 

c) zbirke tuje ljudske glasbe. 

d) zbirke slovenske ljudske glasbe. 

 

27. Na ljubljanski Akademiji za glasbo je vplival na ustanovitev novega oddelka. Katerega?    1t / 

a) Oddelka za kompozicijo in glasbeno teorijo. 

b) Oddelka za dirigiranje. 

c) Oddelka za petje. 

d) Oddelka za instrumente s tipkami. 

e) Oddelka za godala in druge instrumente s strunami. 

f) Oddelka za pihala, trobila in tolkala. 

g) Oddelka za glasbeno pedagogiko. 

h) Oddelka za cerkveno glasbo. 

i) Oddelka za staro glasbo. 

 

28. Napiši ime in priimek nagrajenca, prejemnika nagrade Prešernovega sklada leta 2022, za 

ustvarjalni opus vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe v zadnjih treh letih.          1t / 

          Damijan Močnik. 
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29. Katera njegova mladinska opera je bila premierno uprizorjena konec leta 2018?        1t / 

a) Deček, ki je prehitro rastel. 

b) Gospod in hruške. 

c) Pastir. 

d) Všeč si mi. 

 

30. Katero od njegovih najbolj izvajanih zborovskih skladb je posnel Svetovni mladinski zbor pod 

vodstvom Garya Gradna?        1t / 

a) Christus est natus. 

b) Jerusalem. 

c) Missa Sancti Francisci Assisiensis. 

d) Salve Regina. 

 

31. Prejemnica nagrade Prešernovega sklada za leto 2022 je                                                 1t / 

a) altistka 

b) baletka. 

c) dirigentka. 

d) skladateljica. 

e) sopranistka. 

 

32. Na katerem festivalu je večkrat nastopila?      1t / 

a) Na Festivalu Seviqc Brežice. 

b) Na Festivalu Lent. 

c) Na Festivalu Radovljica. 

d) Na Festivalu Ljubljana. 

 

33. V katerem velemestu je bilo lani organizirano tekmovanje, na katerem je pianist Aleksander 

Gadžijev zmagal in opozoril nase širšo mednarodno javnost?    1t / 

a) V Londonu. 

b) V New Yorku. 

c) V Parizu. 
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d) V Sydneyju. 

e) V Tokiju. 

 

34. Katero mesto in nagrado je oktobra leta 2021 prejel na Chopinovem tekmovanju?      1t / 

a) Prvo mesto in posebno nagrado za izvedbo Chopinove sonate. 

b) Drugo mesto in posebno nagrado za izvedbo Chopinove sonate. 

c) Tretje mesto in posebno nagrado za izvedbo Chopinove sonate. 

d) Četrto mesto in posebno nagrado za izvedbo Chopinove sonate. 

e) Peto mesto in posebno nagrado za izvedbo Chopinove sonate. 

 

35. V katerem mestu je potekalo Chopinovo tekmovanje?     1t /  

a) Na Dunaju. 

b) V Varšavi. 

c) V Parizu. 

d) V Pragi. 

e) V Ljubljani. 

 

36. Koliko pianistov se je prijavilo na Chopinovo tekmovanje?    1t / 

a) Prijavilo se je več kot 200 pianistov. 

b) Prijavilo se je več kot 300 pianistov. 

c) Prijavilo se je več kot 400 pianistov. 

d) Prijavilo se je več kot 500 pianistov. 

 

37. Katere izmed Chopinovih skladb, ki jih je igral Aleksander Gadžijev, so večstavčne? 3t / 

a) Koncert v f-molu. 

b) Balada v f-molu. 

c) Sonata v b-molu. 

d) Nocturno v b-molu. 

e) Barkarola v Fis-duru. 

f) Koncert e-molu. 
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38. V katerem obdobju je ustvarjal Frédéric Chopin?     1t / 

a) V baroku. 

b) V klasicizmu. 

c) V romantiki. 

d) V impresionizmu.  

 

39. Za Chopinovo glasbo je značilno, da vključuje veliko rubata. Kaj pomeni ta izraz?            1t / 

a) Nihanje v hitrosti izvajanja skladbe (pohitevanje in zadrževanje). 

b) Nihanje v dinamiki izvajanja skladbe. 

c) Nihanje v zvočni barvi med izvajanjem glasbe. 

 

40. Kako Aleksander Gadžijev gradi interpretacijo skladb?     1t / 

a. Izhaja iz lastnega zvočnega okolja in zunajglasbenih spodbud. 

b. Poglobi se v harmonsko-oblikovno analizo skladb. 

c. Posnema interpretacije drugih pianistov. 

 

42. Katera veščina na področju klavirske igre povezuje tako Frédérica Chopina kot Aleksandra 

Gadžijeva? Odgovori z eno besedo, ki je zapisana v naslovu prebranega prispevka.      1t / 

Improvizacija. 

 

43. Kakšno glasbo je Aleksander Gadžijev poslušal v času karantene?   1t /  

a. Samo elektronsko glasbo. 

b. Samo filmsko glasbo. 

c. Glasbo različnih žanrov. 

d. Samo jazz. 

e. Samo klasično glasbo. 
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44. V katerem slovenskem mestu je imel Aleksander Gadžijev prvi koncert po Chopinovem 

tekmovanju?                                                                                                                                    1t / 

a) V Ljubljani. 

b) V Mariboru. 

c) V Novi Gorici. 

d) V Portorožu. 

 

 

 


