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ВХОДНО НИВО 

 

1. Попълни правилно. 

Писмени знаци на тоновете. Н __ __ __ 

Нота, която се пише на една допълнителна линия под петолинието. __ __ 

Най-големият музикален инструмент. О __ __ __ __ 

Струнен музикален инструмент, на който се свири с дърпане на струните с пръсти или с 

перце. К __ __ __ __ __ 

Дървен духов музикален инструмент. К __ __ __ __ __ __ __ 

Духов инструмент с клавиатура, мях и басови копчета. А __ __ __ __ __ __ __ 

 

2. Кои определения са верни и кои – не? 

– Нотното писмо включва петолиние, ключ, ноти и паузи.  ДА / НЕ 

– Тоновете в музиката се записват с букви.  ДА / НЕ 

– Паузата е знак за отмерено мълчание.  ДА / НЕ 

– Половината нота има четири времена.  ДА / НЕ 

– Размерът се записва с две цифри, написани една под друга.  ДА / НЕ 

– Половина нота с точка има две времена.  ДА / НЕ 

 

3. Отговори на въпросите. 

– Коя нотна стойност се отмерва с един удар? ............................................................................ 

– Колко четвъртини има в цялата нота? ....................................................................................... 

– Какво пишем в началото на всяко петолиние? ......................................................................... 

– На коя линия от петолинието се пишат нотите ми, сол, си? ................................................... 

– Кои ноти, които познаваш, се записват между линиите? ........................................................ 

– Къде се пише нотата ре? ............................................................................................................. 

 

4. Подчертай верния отговор. 

– Какво означаваме с определенията „дълъг тон, кратък тон“?  

тонова трайност                   нотна стойност 
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– Какво означаваме с понятието „половина нота, цяла нота“?  

тонова трайност                    нотна стойност 

– Какво означава понятието „по-високо“? 

височина                                сила 

– Определенията: игрива, спокойна, тържествена, се отнасят до: 

динамика             темпо              характер на музиката  

 

5. Името на коя нота НЕ откриваш в изречението? 

Дора, Мирела, Сиси и Фани пеят в хор.   ................................................................ 

 

6. Как се нарича хор, в който пеят само жени? ...................................................... 

 

7. Свържи всеки танц с вярната схема. 

 

А)                                                                 пайдушко хоро  

 

Б)                                                                   право хоро   

 

В)                                                                   валс    

 

Г)                                                                   ръченица 

 

8. Началото на коя народна песен от трети клас е записана на петолинието? 

 

 

 

 

9. Кое от изброените музикални произведения НЕ е на композитора П. И. Чайковски? 

А) „Тройка“ 

Б) „Лебедово езеро“ 

В) „Фантазия за орган“ 
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10. Свържи името на всяка песен с композитора ѝ. 

„Най-българският ден“                        Добри Чинтулов  

„Вятър ечи“                                           Петър Льондев 

„Къщичка за песни“                             Хайгашод Агасян 

„Коледно звънче“                                 Емил Струнджев 


