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Jautājums

N.p.k.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Skaņdarba kopējā forma (ņemot Salikta trijdaļu forma
vērā norādi pēdējā taktī D. C. jeb
da capo)
Forma fragmentam no 1. līdz 32. Vienk. divdaļu reprīzes forma
t.
Forma fragmentam no 33. līdz Vienk. divdaļu reprīzes forma
48. t.
Pamattonalitāte
Do mažors
Skaņdarba
sākumperioda 2
teikumu skaits
Pasvītrot, kurus no šiem jēdzieniem var attiecināt uz skaņdarba
sākumperiodu (iespējamas vairākas atbildes)?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

8.

9.

10.

11.

Iegūtie
punkti

Atbilde

2

3
3
1
1
5

atkārtotas tematiskas uzbūves
vienotas tematiskas uzbūves
atkārtots
kvadrātisks
nekvadrātisks
tonāls
modulējošs periods.
noslēgts
nenoslēgts

Uzrakstīt
skaņdarba
tonālo
plānu, norādot arī, kurās taktīs
parādās jaunas tonalitātēs
Ierakstīt trūkstošos vārdus:
Raugoties
no
harmonijas
viedokļa, basa balss šī skaņdarba
1.-12. taktī pilda ....
funkciju.
Iespējami
precīzi
nosaukt
izrotājumu,
kas
vairākkārt
(piem., 1., 9. t.) sastopams šajā
skaņdarbā.

Do – mi (13.-16. t.) – Do – la (41.- 5
44. t.) – Do

tonikas ērģeļpunkta

1

īsais priekšskanis.

2

Atšifrējiet 11.-16. t. harm. secību, 11. t. – Do, T53, S64
minot arī tonalitātes .
12. t. Do, T53-VI6=mi IV6
13. t. – mi, D53,
14. t. – mi, t64 (kā palīgakords)
15. t. – mi, D7,
16. t. – mi, t53
Skaņdarba beigās lasāmais D.C. No sākuma

8

1

12.

13.

14.

ir saīsinājums no Da capo. Ko
tas nozīmē?
Kādas neakorda skaņas
šim
skaņdarbam
sevišķi
raksturīgas?
Kādi ir galvenie paņēmieni, ar
ko komponists rada tēlainu
kontrastu starp sākumposmu un
trio posmu?*

Vai skaņdarba žanrs vairāk
raksturīgs romantismam vai
klasicismam? Vai varat minēt
vēl citus šī žanra piemērus
attiecīgā stila mūzikā?

pārgājskaņas

1

Sākumposmā tēls ir aktīvāks, 3
dinamiskāks; to nosaka strauji
augšupkāpjoša melodiskā līnija
oktāvu dublējumā, kā arī
marcato
akcentējums,
ff-f
dinamika. Trio posms ir
rāmāks, liriskāks;galveno lomu
melodijā
gūst
krītošas
intonācijas, legato, pārsvarā pp
dinamika (tikai īslaicīgi mf), arī
ritma pulss ir lēnāks.
Valša žanrs – vairāk raksturīgs 2
romantismam. (Piemēri – jo
īpaši
Šopēna,
Čaikovska
mūzikā, protams, var minēt vēl
daudz...)
Iegūto punktu skaits
38

Vērtējums: _________________________________________________________

