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                                                                                                                           Σχολικό Έτος 2018-2019 

              

 

Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων στην ευρωπαϊκή μουσική 

 

 

Τάξη: Β’ Γυμνασίου 

 

              

         Α. Θεωρία: 

 Νότες στο κλειδί του Σολ και στο κλειδί του Φα. 

 Αξίες φθόγγων, παρεστιγμένα, παύσεις, απλά και σύνθετα μέτρα, ελλιπές 

μέτρο.  

 Αναγνώριση και σχηματισμός αποστάσεων γειτονικών φθόγγων 

(διαστημάτων 2ας, Τόνος, ημιτόνιο, τριημιτόνιο, εναρμόνιοι φθόγγοι, 

ταυτοφωνία)  

 Μείζονα κλίμακα του Ντο. 

 

     

 

 

                          Β. Σολφέζ: 

 Μουσική ανάγνωση σε απλές ασκήσεις στο κλειδί του Σολ, τις οποίες οι υποψήφιοι 

μπορούν να βρουν στο σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων στην ευρωπαϊκή μουσική 

 

Τάξη: Γ’ Γυμνασίου 

 

              Α. Θεωρία: 

 Αρμονικά και μελωδικά διαστήματα. 

 Μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις. 

 Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις (αρμονικές-μελωδικές, 

ανιούσες και κατιούσες). 

 Σχετικές κλίμακες. 

 Αποστάσεις γειτονικών φθόγγων: Ημιτόνιο, τόνος, τριημιτόνιο, 

ταυτοφωνία. 

 Διαστήματα 1ης - 8ης : Αναγνώριση (είδη και μεγέθη διαστημάτων). 

 Χαρακτηριστικά διαστήματα (4ης φυσικό αυξημένο, 5ης φυσικό 

ελαττωμένο). 

 Ασκήσεις διαστημάτων με δοσμένη βάση και ζητούμενη την κορυφή και 

αντίστροφα. 

 Τρίηχο, εξάηχο. 

 Συγκοπή, Αντιχρονισμός. 

 Σύνθετα μέτρα. 

 

             Β. Σολφέζ: 

Μουσική ανάγνωση σε ασκήσεις μέτριας δυσκολίας στο κλειδί του Σολ και στο 

κλειδί του Φα, τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν στο σχολείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων στην ευρωπαϊκή μουσική 

 

Τάξη: Α’ Λυκείου 

 

              Α. Θεωρία: 

 Μείζονες και ελάσσονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις. 

 Σχετικές κλίμακες. 

 Μουσικά διαστήματα (αναγνώριση, σχηματισμός, μετατροπές). 

 Β. Εισαγωγή στην αρμονία: 

 Σχηματισμός όλων των ειδών συγχορδιών (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες, 

ελαττωμένες). 

 Αναγνώριση συγχορδιών (όνομα, είδος και κατάσταση). 

 Σχηματισμός συγχορδιών σε όλες τις καταστάσεις ( ευθεία, 1η και 2η 

αναστροφή). 

            

             Β. Εισαγωγή στην αρμονία: 

 

 Σχηματισμός όλων των ειδών συγχορδιών (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες, 

ελαττωμένες). 

 Αναγνώριση συγχορδιών (όνομα, είδος, κατάσταση γραφής). 

 Σχηματισμός συγχορδιών σε όλες τις καταστάσεις (ευθεία, 1η και 2η 

αναστροφή). 

 

 

                          Γ. Σολφέζ: 

 

 

Μουσική ανάγνωση σε ασκήσεις μέσης δυσκολίας στο κλειδί του Σολ και στο κλειδί 

του Φα, τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν στο σχολείο. 

 

 

 

 

 

 



Εξεταστέα ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων στην ευρωπαϊκή μουσική 

 

 

Τάξη Β’ Λυκείου: 

  

 

              Α. Αρμονία: 

 Αναστροφές συγχορδιών: 1η και 2η αναστροφή. 

 Εκτάσεις φωνών χορωδίας. 

 Γραφή συγχορδιών για τετράφωνη χορωδία σε ανοιχτή και κλειστή θέση. 

 Σύνδεση των συγχορδιών των κύριων βαθμίδων. 

 Πτώσεις. Είδη πτώσεων. 

 Εναρμόνιση δοσμένου μπάσου (ενάριθμου ή ανάριθμου). 

 Εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας. 

 

 

 

            Β. Έλεγχος Μουσικών Ικανοτήτων (Dictee). 

 

 Αναγνώριση μελωδικών και αρμονικών διαστημάτων. 

 Αναγνώριση τρίφωνων συγχορδιών (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες, 

ελαττωμένες), σε ευθεία κατάσταση, σε 1η ή σε 2η αναστροφή. 

 

 


