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MOŢNE VSEBINE PISNEGA TESTA IN NALOG, POVEZANIH S 

POSLUŠALSKIMI PRIMERI 

 

 

 Pomen glasbenih pojmov in pojmovnih sistemov ter njihov zapis oziroma prepoznavanje v 

predvajanih slušnih primerih in v notnih zapisih, 

 ritem, metrum, taktovski način (2/4, 3/ 4, 4/4, alla breve, 3/8, 6/8), tonska trajanja, pavze, 

taktnica, končaj, znak za ponavljanje, osnovna oblika sinkope, triola, punktiran ritem, drugi 

znaki za podaljševanje tonov; 

 violinski ključ, basovski ključ, notni zapis tonov od C – c3, klaviatura, tonska abeceda, zapis 

tonskih višin, višaj, nižaj, razveznik, durova(-e) lestvica(-e), molova(-e) lestvica(-e), glavne 

stopnje v lestvici (T, S, D) , akordi  (kvintakordi z obrnitvami, dominantni septakord) 

 melodija, dinamične oznake, osnovne oznake za tempo, agogiko in artikulacijo 

 vokalna glasba, pevske zasedbe (duet, tercet, kvartet, oktet), zbori (otroški, dekliški, 

fantovski, mešani, ženski, moški), zborovodja, solist, inštrumentalna glasba, male 

inštrumentalne  in vokalne zasedbe (duo, duet, trio, tercet, godalni kvartet, pihalni 

kvartet,…), dirigent, partitura, vokalno-inštrumentalna glasba, skladatelj, avtor besedila, 

libretist, ljudska glasba, ljudski inštrumenti 

 vrste glasov (sopran, mezzosopran, alt, tenor, bariton, bas), prepoznavanje zvočne barve 

posameznih inštrumentov, družine inštrumentov 

 glasbene oblike: kitična pesem, dvodelna in tridelna pesemska oblika, kanon, menuet, tema z 

variacijami, rondo, koračnica, polka, valček, opera, muzikal, simfonija, sonata, samospev  

 spremljava, ostinato,  improvizacija 

 kompozicijske tehnike (polifonija, homofonija) 

 temeljno poznavanje glasbenih obdobij, glasbenih zvrsti in žanrov 

 ljudski ples, balet,  

 slovenski skladatelji in njihova dela, poustvarjalci, orkestri, zbori, glasbene ustanove, 

festivali.  
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Jubileji v letu 2022 

Slovenija 

Vlada RS je leto 2022 razglasila za Tartinijevo leto ( 330 letnica rojstva Giuseppeja Tartinija)  

150-letnica društva Glasbena matica Ljubljana 

130- letnica rojstva Marija Kogoja 

100- letnica rojstva Uroša Kreka 

 

Mednarodno področje – izbrani jubileji 2022: 

90-letnica skladatelja Johna Williamsa 

120-letnica rojstva ruskega skladatelja Aleksandra Skrjabina 

200-letnica rojstva francoskega skladatelja Césarja Francka 

 

VPRAŠANJA; POVEZANA Z IZBRANIMI PRISPEVKI IZ REVIJE GLASNA  

 

ŠOLSKA GLASBENA OLIMPIJADA  

Aleksandra Gartner Kastelic: Violinistka Lana Trotovšek, prejemnica nagrade 

Prešernovega sklada 2021 Glasna, let. 52, št. 1, str. 18 

 

Veronika Brvar: Dirigent in pianist Marko Hribernik. Glasna, let. 52, št. 1, str. 245 

 

 

11. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA 

 

Prešernove nagrade v letu 2022. Glasna, let. 52, št. 4, str. 45 

 

Ingrid Mačus: Aleksander Gadţijev na Chopinovem tekmovanju. Čudenje in 

improvizacija. Glasna, let. 52, št. 4, str. 1819 

 

 

Opomba:  

Vsi prispevki so objavljeni na spletni povezavi http://www.glasbenamladina.si/6283-2 /   

V času priprav na šolsko tekmovanje in na 11. Slovensko glasbeno olimpijado tekmovalci 

preberejo navedene prispevke doma. Na samem tekmovanju revij ne smejo imeti pri sebi med 

pisanjem pisnega testa.  
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