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ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

για την γ Γυμνασίου 

 ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:  
- Μείζονες κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις 

- Ελάσσονα κλίμακα του λα (φυσική, αρμονική και μελωδική) 

- Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις (αρμονικές – μελωδικές 

ανιούσες και κατιούσες) 

- Σχετικές, ομώνυμες και εναρμόνιες κλίμακες (ορισμοί και εύρεση). 

- Αποστάσεις γειτονικών φθόγγών: Ημιτόνιο, τόνος, τριημιτόνιο, 

ταυτοφωνία. 

- Διαστήματα 1ης – 8ης: Είδη, αναγνώριση, σχηματισμός, μετατροπές 

διαστημάτων. 

- Εύρεση διαστημάτων σε μείζονες και ελάσσονες κλίμακες. 

- Αναστροφές διαστημάτων. Απλά και σύνθετα διαστήματα 

Χαρακτηριστικά διαστήματα. 

- Τρίηχο, εξάηχο. 

- Μεταφορά μελωδίας σε διαφορετική κλίμακα (Transporto) 

- Σύνθετα ομοειδή και σύνθετα μικτά μέτρα: εξαμερή, εννεαμερή, 

δωδεκαμερή, 

- 5/8, 7/8. 

- Συγκοπή. Αντιχρονισμός. 

- Σημεία επανάληψης. 
- Μουσική ανάγνωση σε ασκήσεις μέσης δυσκολίας στα κλειδιά Σολ και 

Φα. 
 

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 
- Γρηγοριανό μέλος 
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- Organum και εξέλιξή του 

- Σχολή της Notre Damme 

- Τροβαδούροι, τρουβέροι 

- Ars Nova 

- Γαλλοφλαμανδική Σχολή 

- Κοσμική Μουσική: Φρότολα, Vilanella, Μαδριγάλι  

- Μουσική στη Μεταρύθμιση και Αντιμεταρύθμιση 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: 
- Θεωρία των διατονικών ήχων 

- Χαρακτηριστικά των ήχων 

- Συστήματα 

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ: Δύο κομμάτια (ένα από κάθε ομάδα): 
- Α ομάδα: 

1) The easiest studies in velocity No 1 Gurlitt, op38, Book 1 

2) Duvernoy No 3 

3) Gavot, No 54 Telemann Herve 

- B ομάδα: 

1) «Ένα μικρό Βαλς», J. Brahms, Thompson, Τεύχος 1ο 

2) «Air of Mozart», Thompson, Τεύχος 1ο 

3) Γαλλικός Φολκλορικός Χορός, Goedike, Μέθοδος Herve  

ή επιλογή άλλων μουσικών έργων ισοδύναμης δυσκολίας. 

- Μία από τις κλίμακες DO+, SOL+, RE+, LA+, MI+, FA  σε δύο οκτάβες, 

με παράλληλη και αντίθετη κίνηση και 

- Τρίφωνες συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση. 

 

 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ: Ένα κομμάτι εκ των: 
- Σε καινούρια βάρκα μπήκα 
- Από ξένο τόπο 
- Μαζεμένος Ικαρίας 

  

 ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Εξετάζεται υποχρεωτικά και η ύλη 

ορίζεται κατόπιν συνεννόησης. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, καλέστε στο 26230-42749 


