
Конспект по история на музиката и критерии за оценяване за приравнителен писмен изпит за 
9 клас (завършен 8 клас) в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив 

 

1. МУЗИКАЛНАТА КУЛТУРА В ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО /5 – 13 век/ - 

григориански хорал и разновидности; меса; Средновековни ладове; Възникване на 

многогласието; органум; видове органум;  средновековните епоси; музикална култура и 

музикални жанрове; рицарска култура 

2. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯТ РЕНЕСАНС /14 - 16 век/ - обща характеристика на Ренесансовата 

епоха; Основни представители композитори и музикални жанрове през трите века на 

Ренесанса – 14, 15 и 16 век 

3. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ 17 И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 18 ВЕК 

 БАРОК  - обща характеристика на бароковия стил в изкуството – архитектура, 

литература, театър, музика 

 ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОПЕРАТА /17 век/ - Италия, Франция, Англия и Германия; 

характеристика на вида opera seria; Структура на операта и основни оперни форми 

(номера); основни представители композитори в областта на операта през 17 век в 

Италия, Франция, Германия и Англия 

 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА / 17 век/ - функция на инструменталната музика през тази 

епоха; основни музикални инструменти в музикалната пректика на барока; основни 

представители и основни жанрове в областта на органната музика, клавирната музика и 

музиката за струнни инструменти в западноевропейските национални музикални 

школи 

4. ГЕОРГ ФРИДРИХ ХЕНДЕЛ – жизнен и творчески път; основни творчески периоди; основни 

произведения в областта на: операта; инструменталната оркестрова музика; ораторията 

5. ЙОХАН САБАСТИАН БАХ – жизнен и творчески път; творчески периоди – по градове и 

години; основни произведения в областта на: органната музика; клавирната музика; 

инструменталната оркестрова и камерна музика; вокално-инструментални жанрове – пасиони, 

меси, кантати и др. 

6. ЕПОХАТА НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО – идеология на епохата; възникване и основна 

характеристика на битовата (комичната) опера – Италия, Франция, Англия, Германияи и 

Австрия; формиране на класическия сонатно-симфоничен цикъл и новите инструментални 

жанрове; роля и значение на новия тип музиканти – капелмайсторите; възникване на 

симфоничния оркестър; приносът на музикалните школи в Манхайм и Виена 

7. ЙОЗЕФ ХАЙДН – жизнен път и творчески периоди; основни произведения в областта на 

симфонията и ораторията 

8. ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ – жизнен и творчески път; основни произведения в областта 

на: симфонията (39, 40, 41 симфония); инструменталния концерт (клавирни и цигулкови 

концерти); приложните инструментални жанрове (дивертименти и серенади); камерната 

инструментална музика (струнни квартети, клавирни сонати); операта (вида опера, основни 

герои и характеристика на либретото в оперите „Дон Жуан”, „Сватбата на Фигаро”, 

„Вълшебната флейта”); вокално-иструменталната музика (Реквием) 



Конспект по история на музиката и критерии за оценяване за приравнителен писмен изпит за 
10 клас (завършен 9 клас), професия музикант инструменталист, музикант вокалист 

(класическо, народно, поп и джаз пеене)  в НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив 
 

1. ЛУДВИГ ВАН БЕТХОВЕН – връзка с идеите на Френската буржоазна революция; жизнен път и 

творчески периоди; характеристика на понятието симфонизъм; видове симфонизъм при 

Бетховен; 9-те симфонии на Бетховен – тоналност, тип симфонизъм, характеристика на 

симфоничния цикъл; клавирни сонати и ролята им за формирането на бетховеновия стил. 

2. ЕПОХАТА НА РОМАНТИЗМА – естетика, стил, светоусещане; нови жанрове и музикални 

форми в инструменталната камерна исимфонична музика, във камерната вокална музика, в 

операта. Новото разбиране за музиканта-романтик (като пример творческата кариера на 

Паганини). 

3. ФРАНЦ ШУБЕРТ – жизнен и творчески път; новият тип романтичен симфонизъм; вокално 

творчество; „Недовършена симфония” 

4. КАРЛ МАРИЯ ФОН ВЕБЕР – ролята му като създател на немската романтична опера. Операта 

„Вълшебният стрелец” – герои, либрето, музикална структура и драматургия 

5. ФЕЛИКС МЕНДЕЛСОН – жизнен и творчески път; Симфонии № 3 и № 4; Концерт за цигулка 

ми минор; Увертюра „Сън в лятна нощ” 

6. РОБЕРТ ШУМАН – жизнен и творчески път; симфонично и клавирно творчество; ролята на 

Шуман като музикален критик; „Карнавал” оп. 9; Симфония № 4 

7. ИТАЛИАНСКАТА ОПЕРА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 19 ВЕК – италианският романтизъм 

като отражение на обществения и политическия живот в Италия; Джоакино Росини – кратка 

характеристика на музикалния му стил (като пример да се посочат оперите „Севилският 

бръснар” и „Вилхелм Тел”); Винченцо Белини – кратка характеристика на музикалния му стил 

(като пример да се посоче операта „Норма”) 

8. ХЕКТОР БЕРЛИОЗ – живот и творчество; други творчески дейности на Берлиоз; основни 

произведения; програмен симфонизъм; „Фантастична симфония” 

9. ФРИДЕРИК ШОПЕН – живот и творчески път; да се опишат всички клавирни жанрове, в които 

Шопен е творил; Соната за пиано № 2 си бемол минор 

10. ФЕРЕНЦ ЛИСТ – жизнен и творчески път; характеристика на понятията мототематизъм и  

едночастна музикална форма; клавирни творби (Соната си минор); програмен симфонизъм и 

новият жанр на симфоничната поема (като пример поемата „Прелюдии”); програмни 

симфонии; клавирни концерти 

11. РИХАРД ВАГНЕР – живот, творчески периоди, философски идеи, основни принципи на 

оперната реформа; основни теоретични и литературни съчинения; Сюжети, теми, герои и 

принципи на музикалната драматургия в оперното творчество на Вагнер; всички опера на 

Вагнер като заглавия; обща художествена характеристика на тетралогията „Пръстенът на 

нибелунга”; място и значение на операта „Тристан и Изолда” в музикалното изкуство на 19 век. 

12. ЙОХАНЕС БРАМС – живот и творчество; характеристика на Брамсовия симфонизъм (по 

избор да се характеризира по-подробно 1-ва, 3-та или 4-та симфония); Концерт за цигулка; 

Двоен концерт за цигулка и виолончело. 



Критерии за оценяване: 

1. Степен на обхващане на проблематиката –  36 т. 

2. Познаване и владеене на терминологията –  6 т. 

3. Вярност на определенията и примерите –   6 т. 

4. Логична структура на изложението –   6 т. 

5. Граматически правилен език и стил –   6 т. 

                                                                                           -------------- 

Общо: 60 точки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


