
3. ročník 

 
I. pololetí – I. čtvrtletí 

 

Stupnice paralelní (souběžné) – dur-moll se stejným předznamenáním 
bez předznamenání C dur – a moll.  

s křížky      s bé    
G dur – e moll     F dur – d moll 

D dur – h moll     B dur – g moll 
A dur – fis moll     Es dur – c moll 

E dur– cis moll     As dur – f moll 
H dur– gis moll     Des dur – b moll 

Fis dur– dis  moll     Ges dur – es moll 
Cis dur– ais moll     Ces dur – as moll 

Paralelní mollová vznikne na 6. stupni durové. Paralelní durová vznikne na 
3. stupni mollové stupnice. 

 
Druhy mollových stupnic – aiolská, harmonická, melodická 

Citlivý tón v mollových stupnicích (pouze harmonická, melodická) 

     
Tónický kvintakord (T5) – dur-moll, např. v C dur c-e-g, v c moll c-es-g 

 
Vokální, instrumentální hudba (zpívaná, hraná na hudební nástroje) 

 
I. pololetí – II. čtvrtletí 

 
Předznamenání a tónické kvintakordy mollových stupnic 

 
Tvoření intervalů  od 1. stupně všech stupnic 

Základní intervaly: 
Čisté – prima (č.1), kvarta (č.4), kvinta (č.5), oktáva (č.8) 

Velké – sekunda (v.2), tercie (v.3), sexta (v.6), septima (v.7) 
 

Odvozené intervaly 

Malé – vzniknou z velkých zúžením o půltón (m.2, m.3, m.6, m.7) 
Malá sekunda = půltón, velká sekunda = celý tón 

 
Označení přednesu – cantabile, espressivo 

 
Pěvecké hlasy – soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas 

 



3. ročník 

 
II. pololetí – III. čtvrtletí 

 

Tónika – 1. stupeň ve stupnici 
Tónické kvintakordy všech stupnic 

 
Obraty kvintakordu – sextakord, kvartsextakord 

např. kvintakord c-e-g, sextakord e-g-c, kvartsextakord g-c-e 
 

Hlavní stupně ve stupnici 
tónika – 1. stupeň, subdominanta – 4. stupeň, dominanta – 5. stupeň 

 
Základní noty v basovém klíči (C, G, c, f, c1) 

 
Rozdělení oktáv (velká, malá, jednočárkovaná, dvoučárkovaná) 

 
Transpozice – převedení skladby do jiné tóniny stejné povahy 

např. z G dur do A dur, z e moll do d moll 

 
 

II. pololetí – IV. čtvrtletí 
 

Základní harmonické funkce – akordy na hlavních stupních (T, S, D) 
 

Přehled hudebních nástrojů 
Strunné – smyčcové (housle, viola, violoncello, kontrabas) 

               drnkací (kytara, harfa, loutna, mandolína…) 
               klávesové (klavír, pianino, cemballo) 

Dechové – dřevěné (flétna, hoboj, klarinet, fagot…) 
                žesťové (trubka, lesní roh, pozoun…) 

                vícehlasé (foukací harmonika, akordeon, varhany, dudy…) 
Bicí (tympány, buben, činely, triangl, xylofon, metalofon…) 

Elektrofonické a elektronické 
 

Hudební období (slohy) - pořadí: 
renesance, baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století 
 

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák – život a dílo 
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