
 

 

                     ПОДГОТОВКА  ЗА  ТЕСТ  БР.3  ЗА  ВТОРА  ГОДИНА 
 

 

    а)  Романтизмот во Русија  

    

     Најди го композиторот! 

 

,, Руслан и 

Људмила“  

 

,,Песни и игри на 

смртта“ 

,,Хованшчина“ ,,Сказна за царот 

Салтан“ 

 

 

 

Поморски офицер 

 

 

 

,,Лебедово езеро“ 

 

Хемичар 

 

,,Ноќ на голиот рид“ 

,, Слики од 

изложба“ 

 

 

 

Основоположник на 

руската музика 

,,Без сонце“ ,, Пикова дама“ 

Се истакнува како 

педагог и 

оркестратор 

 

 

,,Јоланта“ 

 

Алкохолизам, 

42 години 

Гардиски офицер, 

чиновник 

 

 

 

,,Детска соба“ 

 

 

 

,,Кнез Игор“  

 

,,Садко“ ,,Мазепа“ 

,,Борис Годунов“ 

 

 

 

,,Оревокршачка“ 

 

Кoнцерт за 

пијано во b-moll 

,,Шехерезада“ 

,,Сњегурочка“ 

(Снежана) 

,, Во степите на 

Средна Азија“ 

 

 

     Реалист Увертира 1812 

,,Бумбаров лет“ 

 

 

,, Евгениј Онегин“ 

 

 

 

Надежда фон Мек ,,Иван Сусањин“ 

 

 



              

 

         Дополни! 

            1. Следбениците на Глинка се познати под името _______________________________, и 

тоа:______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

            2.  Кои се главни карактеристики на музиката од  руската петорка? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

            3. Дали Чајковски припаѓал  на Петорката? Oбјасни. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

                                 ПРЕПОЗНАЈ  ГИ  КОМПОЗИТОРИТЕ! 

                                                       

 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

       4. Наброј неколку композиции од руските композитори кои особено ти се допаѓаат. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



б)  Романтизмот во Чешка и Полска 

    

     Најди го композиторот! Клетките кои се однесуваат на Сметана обои ги во сино, а на 

Дворжак –  во црвено. 

 

Прва национална 

чешка опера 

,,Словенски танци“ ,,Чешки танци“ Татко 

гостилничар/месар 

 

Брамс помогнал 

 

 

Шведска Химната за хор 

и оркестар 

Америка – 3 години 

 

Татко пивар 

 

 

Следбеник на 

Сметана 

,,Продадена 

невеста“ 

Индијански и 

црнечки фолклор 

9 симфонии Симфониски поеми ,,Русалка“ Отворил музичко 

училиште 

 

,,Словенски 

танци“ 

 

,,Хумореска“ Основположник 

на чешката 

музика 

Свирел виолина во 

оркестар 

Оглувел 

 

 

Лист му помогнал 

 

,,Далибор“ ,,Либуша“ 

,,Влтава“ 

 

 Директор на 

Националниот 

конзерваториум во 

Њујорк 

Чешка река ,,Мојата татковина“ 

 

 

1.  Колку симфониски поеми има во циклусот ,,Мојата татковина“?_____________________ 

2. Што се опишува во ,,Влтава“?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  



                                           ПРЕПОЗНАЈ  ГИ  КОМПОЗИТОРИТЕ! 
 

 

                    
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.  Од какво семејство потекнува Шопен?_____________________________________________ 

2. Како е нарекуван Шопен?________________________________________________________ 

3. Кoј композитор му бил глем пријател?_____________________________________________ 

4. По кои музички форми Шопен особено е познат? 

_________________________________________________________________________________ 

5. По кои полски танци е познат?_____________________________________________________ 

6. Која жена имала големо влијание врз неговото творештво?____________________________ 

7. На колку години умира Шопен?___________________________________________________ 

8. Каде е срцето на Шопен?_________________________________________________________ 

9. Зошто Шопен не се вратил во Полска?______________________________________________ 

10. Наброј три композиции од Шопен. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА КОМПОЗИЦИИ: 

http://youtu.be/g2r7skqSkNM  (,,Брилијантен валцер“) 

http://youtu.be/VS04aIpigp4 (Полонеза во As- dur) 

http://youtu.be/gJdYIqwoJNc (Валцер оп.64 бр.1-  познат како ,,Минутен валцер“) 

http://youtu.be/fYZ3vaT-gTg (Валцер оп.64 бр.2) 

http://youtu.be/QuDu91fWVOM  (Валцер оп.18 бр.1) 

http://youtu.be/Q5UrVdvk1Ao (,,Посмртен марш“) 

http://youtu.be/e9NrQzJCWW8 (Ноктурно оп. 27 бр.2) 



в)  Романтизмот во Норвешка, Финска и Шпанија 

    Најди го композиторот! 

 

 

 

ПРЕПОЗНАЈ ГИ КОМПОЗИТОРИТЕ! 

 
 

_________________________________________________________________________________ 

Норвешка 

 

Кoнцерт за пијано во 

a-moll 

 

 

,,Финландија“ Погреб - 40 000 луѓе 

Фламенго 

 

 

,,Тажен валцер“ 

 

 

Лорка 

 

 

 

3 години во Данска 

7 години во Париз 

 

 

 

,,Трирогата шапка“ ,,Пер Гинт“ Аргентина 

Посмртен марш од 

Шопен 

 

 

92 години 

 

Мадрид 

 

Прва награда - пијано 

,,Лирски пиеси“ за 

пијано 

 

 

,,Краток живот“ Ибзен 

 

Шпанија 


