
2. ročník 

 
I. pololetí – I. čtvrtletí 
 

Noty s posuvkami g malé až e3 

 
Předznamenání 

Stupnice durové 
G – 1# fis, D - 2# fis, cis, A - 3# fis, cis, gis, E - 4# fis, cis, gis, dis 

 
Akord – souzvuk nejméně tří tónů 

Kvintakord – mezi krajními tóny je interval kvinty 
 

Tónika – 1. stupeň ve stupnici 
 

Tónický kvintakord (T5) 
1.,3.,5. stupeň  – např. v C dur c-e-g 

 
Kvintakordy dur do 4# 

 

Délky not, noty s tečkou 
 

 
I. pololetí – II. čtvrtletí 
 

Stupnice durové 
F – 1b hes, B – 2b hes, es, Es – 3b hes, es, as, As – 4b hes, es, as, des 

 
Kvintakordy dur do 4b 

 
Interval – výšková vzdálenost mezi dvěma tóny 

čistá prima, velká sekunda, velká tercie, čistá kvarta, čistá kvinta, velká 
sexta, velká septima, čistá oktáva 

 
Tempová označení – pomalá: largo, adagio, andante  

    střední: moderato, allegretto  

    rychlá: allegro, presto  
    změna tempa: accelerando, ritardando, a tempo 

 
 



2. ročník 

 
II. pololetí - III. čtvrtletí 

 

Durové stupnice s křížky – G, D, A, E, H, Fis, Cis 
Pořadí křížků – fis, cis, gis, dis, ais, eis, his 

 +kvintakordy 
 +předznamenání 

 
Tvoření intervalů od 1. stupně ve stupnicích C dur, G dur 

 
Takt 2/2 (alla breve), 3/8, 4/8 a 6/8 

 
Rytmické útvary 

Triola – vznikne rozdělením noty na tři kratší, stejně dlouhé noty 
Synkopa – vznikne přenesením přízvuku z těžké doby na lehkou 

Předtaktí – neúplný takt na začátku skladby 
 

Tónika – 1. stupeň, Dominanta – 5. stupeň 

 
 

 
II. pololetí - IV. čtvrtletí 

 
Durové stupnice s bé – F, B, Es, As, Des, Ges, Ces 

Pořadí bé – bé (hes), es, as, des, ges, ces, fes 
 +kvintakordy 

 +předznamenání 
 

Citlivý tón – 7. stupeň v durové stupnici 
 

Stupnice mollové – půltóny mezi 2. a 3. stupněm a mezi 5. a 6. stupněm 
Aiolská – přirozená mollová stupnice 

Harmonická – zvyšuje 7. stupeň o půl tónu 

Melodická – zvyšuje 6. a 7. stupeň při postupu nahoru, dolů se zvýšení ruší  
 +mollový kvintakord 

 
Tvoření intervalů od 1. stupně v stupnicích C dur, G dur, D dur, F dur 
 

Literatura ke studiu: 
Lisá Dagmar: Hudební nauka pro malé i větší muzikanty, 1. díl 

Vozár Martin: Hudební nauka pro ZUŠ, pracovní sešit, 2. ročník 
 


