
                                                                                                          PATVIRTINTA 

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

                                                                                   direktoriaus pavaduotojo ugdymui  

                                                                                         laikinai einančio direktoriaus pareigas 

                                                                                          2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. VK-1 

 

PANEVĖŽIO APSKRITIES MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ 

XIII-OJO SOLFEDŽIO KONKURSO 

NUOSTATAI 

Tikslai ir uždaviniai: 

1. Skatinti mokinius plėsti muzikines žinias solfedžio ir muzikos istorijos srityse. 

2. Ugdyti kūrybišką mokinių mąstymą. 

3. Plėsti muzikos ir meno mokyklų mokytojų bendradarbiavimą.  

Tęstinumas: konkursas vyksta kas antri metai. 

Konkurso dalyviai: konkurse dalyvauja Panevėžio apskrities muzikos ir meno mokyklų, menų 

gimnazijų mokinių grupės. Kiekvienos mokyklos grupę sudaro penki V-VIII klasių mokiniai ir 

užduotis atlieka kartu. 

Konkurso vieta ir laikas: 

Konkursas vyks 2019 m. balandžio 5 d. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje (Kęstučio g. 6). 

Dalyvių registracija nuo 9:30 val. 

Konkurso pradžia 11:00 val. 

Dalyvių anketų laukiame iki 2019 m. kovo 22 d. 

El. paštas: <birzai.muzika@gmail.com   „Solfedžio konkursas-2019“ 

 

Organizatorius: Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla 

Konkurso koordinatorius: Ramutė Petronytė - Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas; 

Darbo grupė:   

Solfedžio – solfedžio mokytoja metodininkė Rūta Degutienė mob.tel.: 860017724, solfedžio 

vyresnioji  mokytoja  Rita Vaičiulėnienė mob.tel.: 867054925 

Muzikos istorija- vyresnioji mokytoja Aušra Butkauskienė mob.tel.: 868086527  

Konkurso užduotys: 

1. Muzikos istorijos testas. Pasirengimo gairės pridedamos ( priedas Nr. 1). 

2. Analizė klausa: 

 Garsaeiliai, intervalų ir akordų sekos (testas). 

 Nurodytoje tonacijoje užrašyti laipsnių seką. 

 Intervalai nuo atskiro garso. 

 Akordai nuo atskiro garso.  
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Galimi visi paprastieji intervalai su tritoniu. Mažorinis ir minorinis kvintakordai ir apvertimai, D7 ir 

apvertimai. Akordų junginiai su T,S,D,D7 ir apvertimais. Tonacijos iki trijų ženklų imtinai 

(natūralus mažoras ir trys minoro rūšys). 

3. Melodijos analizė: nustatyti tonaciją (galimos tonacijos iki 5 ženklų imtinai, natūralus 

mažoras ir trys minoro rūšys), įvardinti pažymėtus intervalus ir akordus. 

4. Diktantas - dėlionė. Girdimą melodiją sudėti iš atskirų motyvų.      

5. Ritminė užduotis. Sugrupuoti, suskirstyti taktais duotą ritminę seką bei atlikti komandos 

nariams paeiliui po vieną. Eilės tvarką ir taktus pasirinkti savo nuožiūra. Galimi metrai: 2/4, 

3/4, 4/4. Galimos ritminės figūros:  

 
6. Skaitymas iš lapo: 

 laipsnių seka ir duota vienbalsė melodija toje pačioje tonacijoje; 

 dvibalsė liaudies daina. 

Tonacijos galimos iki trijų ženklų imtinai (natūralus mažoras ir trys minoro rūšys). Tonaciją 

nusistatyti kamertonu. 

7. Muzikinė erudicija (pagrindiniai terminai). D. Ūsaitė „Solfedžio“ 2-5 d.– testas. 

 

Siunčiame lietuvių liaudies dainą „Už žalių miškelių“ ( priedas Nr. 2). Šia daina 

pakviesime visas komandas kartu pabaigti konkursą. 


