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Barocul (cl.X) 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 1 punct din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect. 

                                           

1. Termenul baroc îşi are originea în cuvantul 

portughez care înseamna: 

a. clar, echilibrat 

b. bizar, ciudat 

c. frumos, estetic 

d. simetric, egal 

2. Epoca Barocului muzical se plasează între 

secolele: 

a. XIV-XV 

b. XV-XVI 

c. XVI-XVII 

d. VII-XVIII 

3. Cantata apare ca gen în secolul: 

a. XV 

b. XVI 

c. XVII 

d. XVIII 

4. Prima operă păstrată în întregime, semnată de 

Jcopo Peri se numeşte: 

a. Ariadna 

b. Orfeu 

c. Euridice 

d. Lamentarile lui Ieremia 

5. Gruparea intelectual-umanistă formaăa în 

jurul anului 1580 s-a numit: 

a. Camerata florentina 

b. Societatea florentina 

c. Camerata venetiana 

d. Societatea venetiana 

6. Prima operă care corespundea ideii de 

spectacol muzical, prin folosirea unor resurse 

dramaturgice muzicale, a fost: 

a. Orfeu de Gluck 

b. Orfeu de Monteverdi 

c. Euridice de Peri 

d. Daphne de Corsi 

7. Opera Incoronarea Popeei, scrisă în 1643 este 

creaţia lui: 

a. J.Peri 

b. J.Corsi 

c. C. Monteverdi 

d. G. Caccini 

8. Creatorul stilului francez de operă este: 

a. F. Couperin 

b. J.Ph. Rameau 

c. J.J. Rousseau 

d. J.B.Lully 

9. Prima opera buffa reprezentată în premieră la 

Paris, în 1752, a fost: 

a. La serva padrona 



 

b. Ghicitorul satului 

c. Don Pasquale 

d. Serbarile galante 

10. Genul concerto grosso este scris pentru: 

a. orchestra de coarde 

b. orchestra cu solist 

c. grup solistic si orchestra 

d. orchestra de suflatori 

11. In lucrările Muzica apelor şi Muzica 

focurilor de artificii de Haendel predomina 

formele: 

a. de dans 

b. armonice 

c. polifonice 

d. corale 

12. J.S.Bach a trăit între anii: 

a. 1645 - 1700 

b. 1685 – 1750 

c. 1675 – 1760 

d. 1695 – 1780 

13. Câte concerte brandenburgice a scris Bach? 

a. 4 

b. 10 

c. 8 

d. 6 

14. Tema pentru Ofranda muzicală i–a fost dată 

lui Bach de către: 

a. Friederich al II-lea al Prusiei 

b. Wilhelm de Orania 

c. Printul Esterhazy 

d. Ludovic al XIV-lea 

15. Clavecinul bine temperat de J.S. Bach este 

alcătuit din: 

a. 1 caiet a 24 preludii şi fugi 

b. 2 caiete a 12 preludii şi fugi 

c. 2 caiete a 24 preludii şi fugi 

d. 3 caiete a 24 preludii şi fugi 

16.  Barocul mai este denumit şi: 

       a. epoca polifoniei instrumentale 

       b.  epoca stilului concertant 

 c. ambele variante de mai sus 

17. Antonio Vivaldi este renumit prin : 

         a) Concertele ,,Anotimpurile“ 

         b) Opera ,,Somnambula“ 

         c) Suita ,,Muzica apelor“ 

18. A.Corelli a compus: 

a) concerte brandenburgice 

b) concerte spirituale 

c) concerti grossi 



 

Clasicismul (cl.X) 

 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Cr. W. Gluck intrase în conflict cu 

partizanii stilului italian de operă care se 

numeau: 

a. lullysti 

b. gluckinisti 

c. bufoni 

d. piccinisti 

2. Ch. W. Gluck a înfăptuit reforma 

genului de: 

a. concert 

b. oratoriu 

c. opera 

d. simfonie 

3. Creaţiile lui Ph. Em. Bach care au 

influenţat evoluţia genurilor şi formelor 

clasice sunt: 

a. sinfonia 

b. operele buffe 

c. piesele pentru clavecin 

d. oratoriile 

4. Joseph Haydn a trăit între anii: 

a. 1750 – 1809 

b. 1732 -1809 

c. 1750 – 1810 

d. 1750 – 1800 

5.  Lucrările lui J.Haydn - Creaţiunea şi 

Anotimpurile aparţin genului: 

a. cantata 

b. simfonic 

c. opera 

d. oratoriu 

6. 21. Ce operă mozartiană are la baza un 

libret de Lorenzo da Ponte, dupa o piesă 

de Beaumarchais? 

a. Don Giovanni 

b. Răpirea din serai 

c. Nunta lui Figaro 

d. Cosi fan tutte 

7. Premiera operei Don Giovanni a avut loc 

la: 

a. Viena 

b. Praga 

c. Londra 

d. Paris 

8. Lucrarea vocal-simfonică amplă a lui 

Mozart, rămasă neterminată este: 

a. Simfonia 40 

b. Nunta lui Figaro 

c. Recviemul 

d. Flautul fermecat 

9. Intre ce ani a trăit Ludwig van 

Beethoven ? 

a. 1750 – 1827 

b. 1760 – 1827 

c. 1770 – 1827 

d. 1780 – 1827 

10. In prima călătorie de studii la Viena, 

Beethoven l-a întâlnit pe: 



 

a. Haydn 

b. Mozart 

c. Salieri 

d. Gluck 

11. Beethoven a scris o singură operă, 

denumită: 

a. Ernani 

b. Coriolan 

c. Egmont 

d. Fidelio 

12. Simfonia în care Beethoven foloseste 

corul în partea finală este: 

a. Simfonia a III-a 

b. Simfonia a V-a 

c. Simfonia a VII-a 

d. Simfonia a IX-a 

13. Lucrările Appassionata, Patetica se 

înscriu in genul: 

a. simfonie 

b. sonata pentru vioara si pian 

c. sonata pentru pian 

d. concert 

14. Câte concerte pentru pian şi orchestra a 

scris Beethoven ? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

d. 10 

15. Câte concerte pentru vioară şi orchestra 

a scris Beethoven ? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 5 

16. Prima simfonie în care se urmareste cu 

consecvenţă un program şi o idee 

muzicală în devenire: 

a. Simfonia Faust 

b. Simfonia Alpilor 

c. Simfonia fantastica 

d. Simfonia Pastorala 

 

 

Romantismul (cl.XI) 

 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Prima operă romantică germană este: 

a. Freischutz 

b. Cavalerul rozalor 

c. Flautul fermecat 

d. Olandezul zburator 

2. Ciclul de lieduri alcătuit de editorul lui 

Schubert dupa moartea acestuia este: 

a. Frumoasa morăriţă 

b. Cântecul lebedei 

c. Călătorie de iarnă 

d. Dragoste de poet 



 

3. Versiuni pianistice, preluând dificultăţile 

tehnice de virtuozitate ale originalelor, după 

Capriciile pentru vioara de Paganini, a realizat: 

a. Schubert 

b. Liszt 

c. Brahms 

d. Schumann 

4. Primul opus schumannian, cu denumirea de 

Abegg, se încadrează în genul: 

a. tema cu variatiuni 

b. studii 

c. capricii 

d. preludii 

5. Dupa modelul Clavecinului bine temperat de 

J.S. Bach, Chopin a compus: 

a. 24 Nocturne 

b. 24 Valsuri 

c. 24. Studii 

d. 24 Preludii 

6. Mendelssohn-Bartholdy a scris uvertura la 

piesa de Shakespeare cu titlul: 

a. Visul unei nopti de vară 

b. Othelo 

c. Falstaf 

d. Romeo si Julieta 

7. Mendelssohn-Bartholdy a publicat în revista 

Neue Zeitschrift fur Musik, iniţiată şi condusă 

de: 

a. Berlioz 

b. Schubert 

c. Schumann 

d. Wagner 

8. Studiul nr.12 op.10 de Chopin poartă 

subtitlul: 

a. Revoluţionar 

b. Patetic 

c. Funebru 

d. Transcendental 

9. Cel care a pus bazele terminologiei romantice 

în sfera muzicală a fost: 

a. L. v. Beethoven 

b. E.T.A. Hoffmann 

c. R. Roland 

d. R. Schumann 

10. Simfonia fantastică de H. Berlioz are: 

a. 3 părţi 

b. 4 părţi 

c. 5 părţi 

d. 6 părţi 

11. Genul în care Liszt şi-a adus o contribuţie 

esenţială este: 

a. sonata 

b. cvartetul 

c. liedul 

d. poemul simfonic 

12. Adolph Adam este creatorul baletului 

romantic: 

a. Petruska 

b. Giselle 

c. Coppelia 

d. Mireille 

13. Operele Somnambula, Puritanii, Norma au 

fost scrise de: 

a. Verdi 

b. Donizetti 

c. Bellini 

d. Rossini 

14. Opera compusă de Verdi pe un libret 

inspirat de roamul lui Al. Dumas fiul este: 

a. Traviata 

b. Trubadurul 

c. Bal mascat 



 

d. Don Carlos 

15. Ultima operă compusă de Verdi este: 

a. Don Carlos 

b. Falstaf 

c. Othello 

d. Aida 

16. Genul creat de Jacques Offenbach în cultura 

muzicală a sec. XIX este: 

a. opera 

b. opereta 

c. baletul 

d. musicalul 

17. Simfonia Harold in Italia este scrisă de 

Berlioz la cererea lui: 

a. Paganini 

b. Liszt 

c. Chopin 

d. Schumann 

18. Libretul operei comice Beatrice si Benedict 

de Berlioz are la bază piesa lui Shakespeare: 

a. Visul unei nopti de vară 

b. Doi tineri din Verona 

c. Mult zgomot pentru nimic 

d. Masura pentru masura 

 

 

Muzica modernă şi contemporană (cl. XII) 

 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Curentul denumit Impresionism apare în: 

a. Franţa 

b. Italia 

c. Germania 

d. Spania 

2. Scara modală folosită cu precădere de Claude 

Debussy în creaţia sa este: 

a. lidica 

b. pentatonica 

c. hexatonica 

d. heptatonica 

3. Maurice Ravel a fost discipolul lui: 

a. Berlioz 

b. Bizet 

c. Franck 

d. Faure 

4. Baletul Daphnis si Chloe de Maurice Ravel 

este subintitulat: 

a. simfonie coregrafică 

b. comedie muzicală 

c pantomimă 

d. drama per musica 

5. Pantomima într-un act, cu tente expresioniste, 

compusă de Bela Bartok, se numeşte: 

a. Pierrot Lunaire 

b. Mandarinul miraculos 

c. Asteptare 

d. Lulu 

6. Maurice Ravel a orchestrat ciclul de piese 

pentru pian de Mussorgski intitulat: 

a. O noapte pe muntele pleşuv 

b. Tablouri dintr-o expoziţie 



 

c. Marea 

d. Oglinzi 

7. Stravinski a scris o opera-oratoriu având drept 

erou un personaj al tragediei antice a lui Eschil: 

a. Andromaca 

b. Oedipus Rex 

c. Paris si Elena 

d. Eneida 

8. Titlul baletului fantastic scris de Manuel de 

Falla prezentând o fresca din viaţa gitanilor, 

este: 

a. Carmen 

b. Alhambra 

c. Amorul Vrajitor 

d. Nopti in gradinile Spaniei 

9. Cele mai importante opere compuse de Alban 

Berg sunt: 

a. Wozzek, Asteptare 

b. Pierrot Lunaire, Oedipus Rex 

c. Wozzek, Asteptare 

d. Wozzek, Lulu 

10. Isaac Albeniz s-a remarcat în domeniul 

interpretativ ca virtuoz al: 

a. pianului 

b. chitarei 

c. viorii 

d. violoncelului 

11. Richard Strauss este continuatorul lui Liszt 

şi Berlioz în ceea ce priveste: 

a. concertul instrumental 

b. opera seria 

c. programatismul muzical 

d. miniatura instrumentală 

12. Ateneul Roman s-a inaugurat în anul: 

a. 1887 

b. 1888 

c. 1889 

d. 1890 

13. Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, 

Pierre Schaeffer sunt reprezentanţi ai curentului: 

a. aleatorist 

b. impresionist 

c. neoclasicist 

d. expresionist 

14. Cantata profana de Bela Bartok este o 

lucrare ce se încadreaz ă îin genul: 

a. simfonic 

b. cameral 

c. vocal-simfonic 

d. concertant 

15. Ce compozitor contemporan a iniţiat 

serialismul integral: 

a. Pierre Boulez 

b. Claude Debussy 

c. George Enescu 

d. Igor Stravinski 

16. Autorul Recviemului Poloniei pentru solişti, 

cor şi orchestră, scris în 1995, este: 

a. Krzysztof Penderecki 

b. Frederic Chopin 

c. Edvard Grieg 

d. Leos Janacek 

17. Autorul baletului Petruska este : 

a. Igor Stravinski 

b. Piotr Ilici Ceaikovski 

c. Serghie Prokofiev 

d. Dmitri Sostakovici 

18. Boguslav Martinu este reprezentant al şcolii: 

a. ruse 

b. poloneze 

c. cehe 

d. ungare 



 

Muzica românească (cl. XII) 

 

• Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

• Se acordă 2 puncte din oficiu. 

• Fiecare întrebare are doar o variantă de răspuns corect.                                           

 

1. Care erau funcţiile muzicii la traco-daci: 

a. formativă şi limbaj universal. 

b. cognitivă si formativă 

c. cognitivă, formativă şi socială 

d. cognitivă, socială  

2. Ce tip de âantare ilustrează, în muzica daco-

romană, genul muzicii eroice: 

a. cantica 

b. pean 

c. torelli 

d. epoda 

3. Ce tip de cântare ilustrează în muzica daco-

romana, genul muzicii magice, vindecătoare: 

a. cantica 

b. pean 

c. torelli 

d. epoda 

4. Care sunt stilurile muzicii bizantine: 

a. irmologic, papadic şi aliluiatic 

b. irmologic, stihiraric şi silabic 

c. irmologic, stihiraric şi papadic 

d. irmologic, papadic şi melismatic 

e. melismatic, stihiraric şi papadic 

5. Cui i se datorează sistematizarea cântarilor 

bizantine (sec. VIII): 

a. Efrem Sirianul 

b. Ioan Damaschinul 

c. Cosma din Ierusalim 

d. Andrei Criteanul 

6. Cercetători ai istoriei muzicii româneşti au 

fost: 

a. Mihail Grigore Poslusnicu 

b. Eduard Caudella 

c. Gheorghe Brailoiu 

d. George Breazul 

7. In istoria muzicii româneşti, culegerea 

Spitalul amorului se datorează lui: 

a. Carol Miculi 

b. Ioan Andreas Wachmann 

c. Eduard Caudella 

d. Anton Pann 

8. A compus doine pentru pian (sec. XIX): 

a. Ioan Andreas Wachmann 

b. Eduard Caudella 

c. Carol Miculi 

d. Constantin Steleanu 

9. Opereta-vrăjitorie Baba-Harca de Alexandru 

Flechtenmacher are la bază libretul lui : 

a. Alexandru Flechtenmacher 

b. Matei Millo 

c. Eduard Caudella 

d. Vasile Alecsandri 

10. Compozitorul care a teoretizat modurile 

este: 

a. George Enescu 

b. Gavriil Musicescu 

c. Ciprian Porumbescu 

d. Eduard Caudella 



 

11. Este cunoscută cu subtitlul „în caracter 

popular românesc” una din lucrările de Enescu: 

a. Suita 1-a pentru orchestra 

b. Suita a 2-a pentru orchestra 

c. Suita Sateasca 

d. Sonata a III-a pentru pian si vioara 

12. Suita pentru vioară şi pian „Impresii din 

copilărie” de Enescu poartă numărul de opus: 

a. 25 

b. 26 

c. 27 

d. 28 

13. Numărul mişcărilor Suitei pentru vioară şi 

pian „Impresii din copilărie” de Enescu este: 

a. 5 

b. 8 

c. 9 

d. 10 

14. Trăsătura dominantă a creaţiei enesciene o 

constituie: 

a. amplificarea continuă 

b. reductibilitatea 

c. unitatea tuturor frazelor muzicale 

d. tehnica variatională 

15 Concepţtia armonică enesciană are în vedere: 

a. afirmarea tonicii 

b. afirmarea dominantei 

c. frecvente schimbări de centru 

d. menţinerea unui singur centru 

16. Creatorul care consideră că motivul popular 

se pretează descrierilor pitoreşti şi a culorii 

locale este: 

a. George Enescu 

b. Mihail Jora 

c. Paul Constantinescu 

d. Alexandru Zirra 

17. Potrivit manierei de tratare a modelului 

folcloric, creaţia enesciană este astfel delimitată: 

a. trei mari perioade 

b. doua mari perioade 

c. patru mari perioade 

d. o singura perioadă 

18. Mihail Jora este considerat creatorul a două 

genuri muzicale în creaţia muzicală romănească: 

a. opera şi balet 

b. coral şi opera 

c. lied şi opera 

d. lied şi balet 


