
Muusikalise kuulmise ja muusikateooria test 

Kõrgem tase 
 

Nimi (kood)............................................................................ 

Kuulamisülesanded 

Ülesanne 1 
Te kuulete nelja muusikanäidet. Enne iga näite ettemängimist öeldakse näite number. Iga näidet mängitakse ette üks kord. Teie ülesandeks on 
määrata iga näite aluseks olev laadi tüüp tehes märke (x) näite all olevasse ruudustikku. Esimese näite puhul on märge juba tehtud. 

Näite nr Näide 1 Näide 2 Näide 3 Näide 4

Mažoor     

Minoor     

Modaalne 
laad x    

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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2 
 

 

Ülesanne 2 
Te kuulete nelja muusikanäidet. Enne iga näite ettemängimist öeldakse näite number. Iga näidet mängitakse ette üks kord. Teie ülesandeks on 
määrata iga näite meetrum (taktimõõt) tehes märke (x) näite all olevasse ruudustikku. Esimese näite puhul on märge juba tehtud. 

 

Näite nr Näide 1 Näide 2 Näide 3 Näide 4 

Kahene 
(neljane) 
meetrum 

x    

Kolmene 
meetrum     

Muu     
(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Ülesanne 3 
Te kuulete orkestripilli esituses lühikest meloodiat, mis on allpool toodud näites poolikult noteeritud. Meloodiat mängitakse ette kolm korda. 
Enne iga ettemängimist öeldakse ettemängimise järjekorranumber. Teie ülesandeks on valida sobiv taktimõõt (3/4, 4/4 või 6/8) ja kirjutada see 
noodijoonestikule, rütmiseerida meloodia ning lisada taktijooned. 

 

(iga viga annab 0,5 miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – 23; miinuspunktide arv ...) 

Ülesanne 4 
Te kuulete orkestripilli esituses lühikest meloodiat. Meloodia on allpool toodud näites osaliselt noteeritud. Meloodiat mängitakse ette kolm 
korda. Igale mängimisele eelneb toonika kolmkõla. Samuti öeldakse enne iga ettemängimist mängimise järjekorranumber. Teie ülesandeks on 
määrata ruudustikus kõlav meloodiline intervall ja kirjutada see noodijoonestiku all olevasse kastikesse ning lisada ruudustikku puuduv heli. 
Esimene intervall on juba määratud. 

 
(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Ülesanne 5 
Te kuulete orkestripilli esituses kolm korda lühikest meloodiat, mis on allpool toodud näites noteeritud. Antud näide võib sisaldada astme-, 
alteratsiooni- ja rütmivigu. Vead tuleks parandada tõmmates vale variandi maha ja kirjutades selle juurde või – rütmivea puhul – kohale 
korrektse variandi. Esimene viga on juba parandatud. 

 

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 

Ülesanne 6 
Te kuulete kahehäälset diktaati kahe orkestripilli esituses, mis on osaliselt noteeritud. Diktaati esitatakse kaheksa korda. Teie ülesandeks on 
lisada korrektselt rütmiseerituna puuduvad noodid. 

 

(iga viga annab 0,5 miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...; miinuspunktide arv – ...) 
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Ülesanne 7 
Te kuulete kahte muusikanäidet. Kummaski näites kõlab neli harmoonilist intervalli. Mõlemat näidet mängitakse ette kaks korda. Teie 
ülesandeks on määrata intervall. Esimeses näites tuleb intervallitähis kirjutada tabelisse. Teises näites tuleb intervallitähis kirjutada 
noodijoonestiku alla ja noteerida intervall noodijoonestikul, s.t ehitada see näidatud helilt üles või alla (nool tähistab intervalli ehitamise suunda). 
Esimese ja teise näite algusintervall on juba kirjutatud. 

Näide 1 

Intervalli 
järjekorranumber 1. 2. 3. 4. 

Näide 1 s. 6    
Näide 2 

 

(õigesti ehitatud vale intervall annab ühe ning valesti ehitatud ja valesti määratud intervall kaks miinuspunkti; maksimaalne vigade arv – ...) 



Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
Muusikalise kuulmise ja muusikateooria test (kõrgem tase) 

6 
 

Ülesanne 8 
Te kuulete kuut akordi erinevate pillide esituses. Iga akordi mängitakse kaks korda. Teie ülesandeks on määrata akordi tüüp tehes märke (x) näite 
all olevasse ruudustikku. Esimene akord on juba märgitud. 

Näite nr Näide 
1 

Näide 
2 

Näide 
3 

Näide 
4 

Näide 
5 

Näide 
6 

Mažoorne 
kolmkõla       

Mažoorne 
sekstakord       

Mažoorne 
kvartsekstakord       

Minoorne 
kolmkõla       

Minoorne 
sekstakord       

Minoorne 
kvartsekstakord x      

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Ülesanne 9 
Te kuulete kuut akordi erinevate pillide esituses. Iga akordi mängitakse kaks korda. Teie ülesandeks on määrata akordi tüüp tehes märke (x) näite 
all olevasse ruudustikku. Esimene akord on juba märgitud. 

Näite nr Näide 1 Näide 2 Näide 3 Näide 4 Näide 5 Näide 6 
Väike mažoorne 

septakord 
(dominantseptakord; 

D7) 
x     

 

Vähendatud 
septakord 

(juhtseptakord; o7)
     

 

Poolvähendatud 
septakord (O7)       
Väike minoorne 

septakord (m7, -7)       

Suur mažoorne 
septakord (y7)       

Noonakord (D9)       
(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Ülesanne 10 
Te kuulete orkestripillide esituses moduleerivat harmooniajärgnevust. Harmooniajärgnevust esitatakse seitse korda. Teie ülesandeks on kirjutada 
bassipartii, määrata akordid ja kirjutada need astmetähistustega kastikestesse bassinootide alla. Kui võrrutatav akord välja arvata, peab akordi 
astmetähise kirjutama kas ainult ülemisse või alumisse kastikesse. Osa bassihelisid ja akorditähiseid on juba kirjutatud. 

 

(iga viga annab 0,5 miinuspunkti; maksimaalne vigade arv – 25; maksimaalne miinuspunktide arv – ...) 

Ülesanne 11 
Järgnevas neljas näites tuleb Teil määrata muusikalõiku lõpetava kadentsi tüüp – täiskadents, poolkadents või katkestatud kadents (täiskadentsi 
puhul eristada kinnist ja lahtist täiskadentsi). Esimese, teise ja neljanda näite partituurid on allpool ära toodud (vt lk 9 ja 10). Kolme esimest 
näidet mängitakse kaks korda ning neljandat näidet ei mängita. Teie ülesandeks on määrata muusikanäidet lõpetav kadents tehes märke (x) näite 
juures olevasse vastavasse ruudustikku. Esimese näite puhul on märge juba tehtud. 
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Näide 1 Kinnine 
täiskadents x 

Lahtine 
täiskadents  

Poolkadents  

Katkestatud 
kadents  

 

Näide 2 

 

Kinnine 
täiskadents  

Lahtine 
täiskadents  

Poolkadents  

Katkestatud 
kadents  
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Näide 3 
[partituuri ei näidata] 
 

Kinnine 
täiskadents  

Lahtine 
täiskadents  

Poolkadents  

Katkestatud 
kadents  

 

 

Näide 4 [Näidet ette ei mängita. Teil on kadentsi määramiseks aega ca 15’’.] Kinnine 
täiskadents  

Lahtine 
täiskadents  

Poolkadents  

Katkestatud 
kadents  

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Ülesanne 12 
Kuulete allpool toodud muusikanäidet. Näidet mängitakse alguses järjest kaks korda, millele järgneb umbes kahe minuti pikkune paus. Pärast 
seda kõlab näide veel üks kord. Teie ülesandeks on määrata lõpphelistik ja akordid ning kirjutada need süsteemi all asuvatesse kastikestesse. 
Lähtehelistikku kuuluvad akordid tuleb kirjutada ülemistesse kastikestesse ja sihthelistikku kuuluvad akordid alumistesse kastikestesse. Kui 
võrrutatav akord välja arvata, peab akordi astmetähise kirjutama ainult ühte kastikesse. Alghelistik ja osa akorde on juba määratud. 
Määratavateks akordideks võivad olla põhikolmkõlad koos pööretega, kõik kõrvalastme kolmkõlad v.a VII duuris ja II mollis; II6, VI6 ja VII6; 
K6

4; V7, II7 ja VII7 koos pööretega; N6; suurendatud sekstiga akordid – it6, Ger6 ja Fr6; V ja V7 sekstiga ning V9. Näide sisaldab modulatsiooni 
lähisugulushelistikku ning võib sisaldada ka kaldumisi. 

 

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Ülesanne 13 
Te kuulete allpool toodud muusikanäidet, mida mängitakse ette kaks korda. Teie ülesandeks on määratleda, kas ringiga ümbritsetud heli näol on 
tegemist abiheli (A), läbimineva heli (L), pideheli (P) või ennakheliga (E) (NB! ettevalmistamata pidet või ühepoolset rõhulist abiheli ehk 
apodžatuuri tuleks tähistada App). Figuratsioonihelide tähised tuleb kirjutada süsteemi all olevatesse kastikestesse. Üks figuratsioonihelidest on 
juba määratud. 

 

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Kirjalikud ülesanded [aeg – 60 minutit) 

Ülesanne 14 
Noteerida akordid elementaarkujul. Esimene akord on juba kirjutatud. 

 

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 

Ülesanne 15 
Noteerida harmooniajärgnevused neljahäälses segakooriseades. Võimaluse korral eelistada akordide harmoonilist ühendamist. Iga järgnevuse 
esimene akord on juba kirjutatud. 

 

(iga viga annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 
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Ülesanne 16 
Harmoniseerida allpool toodud meloodia. Taktid 1–4 on juba harmoniseeritud. 

 

(iga viga annab ühe miinuspukti; maksimaalne vigade arv – ...; ... vale akordi- /helistikuvalikut + ... häältejuhtimisviga) 
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Ülesanne 17 
Noteerida akord viiuli ja bassivõtmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iga vale noot annab ühe miinuspunkti, maksimaalne vigade arv – ...) 


