
GLASBENI STAVEK  

  
  
I. OPREDELITEV PREDMETA   
Predmet se poučje v 2., 3.  in 4. letniku po 2 uri na teden v skupnem obsegu 210 ur in je 
eden od temeljnih predmetov  tega modula.  
   

 II. PREDMETNI KATALOG ZNANJ 
1 Cilji predmeta  
   
1.1 Splošni cilji predmeta  
- Pri študiju homofonije spoznajo dijaki načela rabe akordov, spretno vežejo akorde po 
načelih vodenja glasov z upoštevanjem načel glasbene sintakse in tako bolje razumejo 
strukturo glasbe;  
- se pri študiju modalne polifonije z upoštevanjem načel oblikovanja melodije, 
uporabe konsonanc in disonanc v strogem stavku naučijo oblikovati in spajati glasove v 
skladno celoto;  
- s študijem oblikoslovja širijo in poglobijo vednost o osnovnih zakonitostih glasbe, kar 
je nujno potrebno za njihovo ustvarjalno in poustvarjalno tolmačenje.  
  
1.2 Operativni cilji predmeta in/ali vsebine   
   
2. letnik (70 ur)  
   
1. HOMOFONIJA – DIATONIKA  
   
1.1.    Osnovni pojmi  
- alikvotni toni  
- tonalnost (sistem dur-mol)  
- graditev akordov  
- funkcije in označevanje  
- vodenje glasov (osnove)  
- harmonski ritem in harmonska shema  
   
1.2.    Kvintakordi - glavne stopnje (T, S, D)  
- graditev akordov  
- vezava akordov  
   
1.3.   Sekstakordi - glavne stopnje  
- graditev akordov  
- vrste akordov  



- vezava akordov  
  1.4.   Kvartsekstakordi - glavne stopnje  
- graditev akordov  
- vrste akordov  
- vezava akordov  
   
1.5.   Moldur (harmonični dur)   
- molova subdominanta  
   
1.6.   Kvintakordi, sekstakordi in kvartsekstakordi - ostale stopnje (II, III, VI, VII)  
- graditev akordov  
- vrste akordov  
- vezava akordov  
   
1.7.   Kadence  
   
2.       OBLIKOSLOVJE – GLASBENA SINTAKSA  
   
2.1.  Osnovni elementi glasbenega oblikoslovja  
   
2.2.  Figura in pasaža   
   
2.3.  Eno in večtaktne celote  
- motiv  
- dvotaktje, tritaktje  
- štiri- in večtaktje  
   
2.4.  Delo s celotami  
- absolutne in relativne ritmične in melodične spremembe  
- ponavljanje (ostinatno, sekvenčno, variacijsko, korespondenčno,                imitacijsko)  
- širjenje  
- oženje  
- deljenje  
   

2.5. Stavek  
   

2.6. Perioda   
   
  
  
  
  
  
  
  
  



  
3. letnik (70 ur)  
   
3.1.   Dominantni septakord in obrati  
- graditev akordov  
- vrste akordov  
- vezava akordov  
   
3.2.   Septakordi in obrati - ostale stopnje  
- septakord in obrati VII   
- septakordi in obrati II  (akord sikste ajoutée)  
- septakordi in obrati T, S, III in VI  
   
3.3. Dominantni nonakord in obrati      
- graditev akordov  
- vezava akordov  

3.4. Harmonizacija rastoče, padajoče in sestavljene melodije v molu (le              
informativno)  

              
3.5. Diatonična modulacija (le informativno)  

   
4.      HOMOFONIJA – KROMATIKA  
   
4.1.    Kromatika (splošno)  
   
4.2.    Labilne alteracije  
- stranske D in S  
- izmiki  
- elipse  
   
4.3.    Stabilne alteracije  
- napolitanski sekstakord (N6)  
- ostali alterirani akordi  
   
4.4.    Kromatična modulacija (le informativno)  
   
5. HOMOFONIJA – ENHARMONIJA  
   
5.1.    Enharmonična modulacija (le informativno)  
   
6.     OBLIKOSLOVJE – POSAMEZNE OBLIKE  
   
6.1.  Pesemska oblika  
- enodelna pesem (ljudska pesem, pesem kot perioda)  
- dvodelna pesem  



- tridelna pesem  
- prehodna pesem  
- sestavljena tridelna pesem  
   
6.2.  Skladbe v pesemskih oblikah  
- menuet  
- scherzo  
   
6.3.  Sonatni ciklus  
- sonatni stavek (ekspozicija, izpeljava, repriza, uvod, koda)  
- rondo (couperinov, klasični, sonatni)  
- simfonija, sinfonietta  
- koncert, concertino  
- sonata, sonatina  
   
6.4. Tema z variacijami (splošno)  
- ornamentalne variacije  
- karakterne variacije  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
4. letnik (70 ur)  7.     MODALNA POLIFONIJA  
   
7.1.  Osnovni pojmi  
- modusi (alteracija)  
- notacija  
- metrum  
- ritem  
   
7.2.  Melodija  
- cantus firmus  
- kontrapunkt  
   
7.3   Sozvočje v dvoglasju  
- intervali  
- klavzule  
   
7.4.  Dvoglasje  
- kontrapunktične vaje (od 1 : 1 do floridus : floridus)  
   
7.5.  Sozvočja v triglasju  
- akordi  
- klavzule  
   
7.6.  Triglasje  
- kontrapunktične vaje (le 1 : 1 : 1)  
   
8.     OBLIKOSLOVJE – POSAMEZNE OBLIKE  
   
8.1.  Polifone glasbene oblike (splošno)  
- imitacija.  
- kanon    
- kontrapunktične variacije (passacaglia, chaccona, partita)  
- fuga  
- fugeta  
- fugato  
   
8.2.  Suita  
- baročna dvodelna oblika  
- baročna suita  
   
8.3.  Vokalne glasbene oblike  
- motet  



- arija da capo  
- zborovska pesem  
- prekomponirana pesem  
  

 2 Standardi znanj  
Standard znanj je opredeljen z operativnimi cilji in vsebinami.  
   

III. SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA IN 
MEDPREDMETNE POVEZAVE   
Glasbeni stavek je treba obravnavati kot živ organizem. Pravila naj pridejo iz abstrakcije v 
glasbeno prakso s petjem in igranjem na klavirj, s poslušanjem in analizo.  
Izdelava vaj iz homofonije je možna na več načinov; to so:  
- harmonizacija basa z generalbasnimi označbami,  
- harmonizacija basa brez generalbasnih označb,  
- harmonizacija že metrično urejenih podanih funkcij brez generalbasnih označb, -  

harmonizacija soprana, alta in tenorja.  
Vse vaje je potrebno igrati na klavirju. V razredu se vaje lahko tudi prepojejo. Določene 
harmonske vzorce je potrebno na klavirju igrati na pamet v vseh tonalitetah. Enako velja 
tudi za lažje modulacije. Vaje morajo biti sestavljene tako, da vsebujejo elemente glasbene 
sintakse. Lahko je podatek začetek vaje in mora učenec logično nadaljevati, lahko so 
elementi glasbene sintakse nakazani in učenec nakazani tematski material obdela, lahko pa 
je podatek že vaja kot celota, ki jo dobi učenec od učitelja ali pa jo napiše sam.  
Vaje iz modalne polifonije pišejo učenci v ključih, ki pripadajo posameznim glasovom. 
Pisanje soprana, alta ali celo tenorja v violinskem ključu ni ne praktično ne stilno. Vaje v 
razredu pojejo, vaje iz tonalne polifonije pa učenci preigrajo na klavirju. Dvoglasne invencije 
lahko pišejo učenci za različne sestave inštrumentov in jih v razredu (če je možno) preigrajo 
v izvirni zasedbi.  
Pouk glasbenega stavka naj bo v vseh letnikih povezan s poukom solfeggia.  
Podajanje snovi glasbenega oblikoslovja se mora navezati na praktične primere. Dijak mora 
obvladati analitično delo, to pa pomeni, da mora pedagog vsako trditev (pravilo) ponazoriti s 
primeri iz literature. Tudi preverjanje znanja mora potekati v povezavi s primeri iz literature.  
   

IV. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 
ZNANJA  
Dijakovo znanje ocenjujemo pisno in ustno.  
 
PLOŠNI CILJI PREDMETA - KONTRAPNKT  
  
- Pri študiju modalne polifonije dijaki spoznavajo tehniko skladanja renesančnih mojstrov, 
zlasti Palestrine.   
- Dijaki spoznavajo načela oblikovanja melodije, uporabe konsonanc in disonanc ter se 
naučijo oblikovati in    spajati glasove v skladno celoto po pravilih strogega stavka.  



- Dijaki si s spoznavanjem elementov glasbene govorice renesančnega obdobja razvijajo 
sposobnost    estetskega doživljanja,    in kritičnega presojanja »zlate dobe« vokalne polifonije.  
  
LITERATURA  
  
- Literatura za dijaka :   

J. Osredkar, Kontrapunkt  (Zavod R Slovenije za šolstvo)  
  
- Literatura za učitelja:   

J. Osredkar, Kontrapunkt  (Zavod R Slovenije za šolstvo)  
K. Jeppesen, Kontrapunkt (Akademija za glasbo, Ljubljana 1975)  

  
  
STANDARD ZNANJ   
  
- Standard znanj je opredeljen z operativnimi cilji in vsebinami.  
  
  
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  
  
- Znanje se preverja pisno in ustno. Redno reševanje nalog iz predpisanega učbenika je eden 
osnovnih in najpomembnejših načinov urjenja v obvladovanju določene snovi. Naloge, ki jih dijak 
mora samostojno izdelati, učitelj redno pregleda in natančno označi morebitne napake. Enkrat v 
ocenjevalnem obdobju se celotno samostojno dijakovo delo tudi oceni.  
  
    
MERILA OCENJEVANJA  
 

Dijak pridobi v šolskem letu najmanj tri ocene (eno v prvem in dve v drugem ocenjevalnem 
obdobju). 

 

Pisno ocenjevanje 
 
Pisni test zajema dodajanje drugega glasu v določeni kontrapunktični vrsti na zadan ali lasten 
cantus firmus. Skupno število not v cantus firmusu je med  20 – 26.  

  
Vsaka napaka pri postavitvi drugega glasu ali pri lastnem cantus firmusu prinese 
negativno točko.  
 
Skupno število negativnih točk in ocena:  

  
      0 - 2   napaki   odlično (5)  
      3 - 5   napak     prav dobro (4)  
      6 - 8 napak     dobro  (3)  
      9 - 11 napak    zadostno (2)  
      12 in več napak   nezadostno (1)  
  



Muzikalne rešitve, predvsem manjša prisotnost hujših napak (tritonusi in paralele), 
lahko zmanjšajo število negativnih toč za 1 do 3. Toga, nemuzikalna linija lahko 
poveča število negativnih točk za 1-3.  

 
 
  

Ustno ocenjevanje  
  
 

odlično (5)    

  

dijak prikaže odlično obvladovanje snovi, hitro najde rešitev 
problema in jo ustrezno razloži, izraža se jasno, natančno in 
strokovno, sposoben je analize in primerjanja, njegov 
kontrapunkt je tekoč, muzikalen, stilno čist in brez hujših 
napak  

prav dobro (4)  

  

dijak obvlada snov, vendar je včasih nedosleden in počasnejši 
pri iskanju rešitev, izraža se manj natančno in kaže na 
nesigurnost pri stilnih značilnostih  

dobro (3)  

  

dijak večinoma obvlada snov, toda nesiguren je v detajlih, ne 
najde vedno rešitve, njegov kontrapunkt je tog, statičen ali 
vsebuje večje število napak  

zadostno (2)  

  

dijak delno obvlada snov, ima težave pri iskanju rešitev, 
njegovo izražanje je nesigurno in nenatančno, vendar je še 
zmožen ustvariti kontrapunkt brez velikega števila hujših 
napak  

nezadostno (1)  dijak ne razume snovi, ne opazi napak in ne najde rešitev  
  
  

 
 
  

SPLOŠNI CILJI PREDMETA - HARMONIJA  
  
- Pri študiju homofonije spoznavajo dijaki načela rabe akordov, spretno vežejo akorde po načelih 
vodenja glasov z upoštevanjem načel glasbene sintakse in tako bolje razumejo strukturo glasbe.   
  
LITERATURA  
  
- Literatura za dijaka :   

J. Osredkar, Harmonija I (Zavod R Slovenije za šolstvo)  
J. Osredkar, Harmonija II (Zavod R Slovenije za šolstvo)  
  

- Literatura za učitelja:   
J. Osredkar, Harmonija I (Zavod R Slovenije za šolstvo)  
J. Osredkar, Harmonija II (Zavod R Slovenije za šolstvo)  

  



STANDARD ZNANJ   
  
- Standard znanj je opredeljen z operativnimi cilji in vsebinami.  
  
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  
  
- Znanje se preverja pisno in ustno. Redno reševanje nalog iz predpisanega učbenika je eden 
osnovnih in najpomembnejših načinov urjenja v obvladovanju določene snovi. Naloge, ki jih dijak 
mora samostojno izdelati, učitelj redno pregleda in natančno označi morebitne napake. Sprotno delo 
dijaka se ovrednoti s kreditnimi točkami, na   podlagi določil Gimnazije Koper.  
    
 
MERILA OCENJEVANJA  
 

Dijak pridobi v šolskem letu najmanj dve oceni (po eno za vsako ocenjevalno obdobje). 

 
 
Pisno ocenjevanje :  
  

Čas pisanja bo določen naknadno. Pisni test vsebuje zadana bas in sopran in morebitno 
modulacijo. Naloge je potrebno harmonizirati z ustrezno rabo predelane snovi, čim bolj 
korektno in inventivno.  
  
 
 
 

 Pisno ocenjevanje 90 minut        Pisno ocenjevanje 45 minut  
Naloge vsebujejo 40 – 45 harmonskih zvez. Vsak 
napačno postavljen akord, napačna označba ali 
zveza prinese negativno točko.  
Skupno število negativnih točk in ocena:  
  
      0 - 3   napake odlično (5)  
      4 - 6   napak     prav dobro (4)  
      7 - 10 napak    dobro  (3)  
    11 - 14 napak    zadostno (2)  
      15 in več napak  nezadostno (1)  
  
Muzikalne rešitve, predvsem dobro obvladovanje 
basovske linije in melodij, manjša prisotnost 
hujših napak (podvajanje vodilnih tonov in 
paralele) lahko zmanjšajo število negativnih toč 
za 1 do 3.  
  

Naloge vsebujejo 22 – 25 harmonskih zvez. Vsak 
napačno postavljen akord, napačna označba ali 
zveza prinese negativno točko.  
Skupno število negativnih točk in ocena:  
  
      0 - 2   napaki   odlično (5)  
      3 - 4   napake     prav dobro (4)  
      5 - 6 napak     dobro  (3)  
      7 - 8 napak    zadostno (2)  
        9 in več napak   nezadostno (1)  
  
Muzikalne rešitve, predvsem dobro 
obvladovanje basovske linije in melodij, manjša 
prisotnost hujših napak (podvajanje vodilnih 
tonov in paralele) lahko zmanjšajo število 
negativnih toč za 1 do 2.  

  
 
 
 



Ustno ocenjevanje  
  
  

odlično (5)    

  

dijak prikaže odlično obvladovanje snovi, hitro najde rešitev 
problema in jo ustrezno razloži, izraža se jasno, natančno in 
strokovno, sposoben je analize in primerjanja  

prav dobro (4)  

  

dijak obvlada snov, vendar je včasih nedosleden in počasnejši 
pri iskanju rešitev, izraža se nekoliko manj natančno in kaže 
na nesigurnost pri analizi in primerjanju  

dobro (3)  

  

dijak večinoma obvlada snov, toda nesiguren je v detajlih, ne 
najde vedno rešitve, ima nekaj težav pri analizi in primerjanju  

zadostno (2)  

  

dijak delno obvlada snov, ima težave pri iskanju rešitev, 
njegovo izražanje je nesigurno in nenatančno, vendar je še 
zmožen analize brez velikih napak  

nezadostno (1)  dijak ne razume snovi, ne opazi napak in ne najde rešitev, ni 
zmožen analize in primerjanja  

  
  
  
  
  
  
SPLOŠNI CILJI PREDMETA - OBLIKOSLOVJE  
  
- Dijaki si s študijem oblikoslovja širijo in poglobijo vednost o osnovnih zakonitostih glasbe, 
kar je nujno      potrebno za njihovo ustvarjalno in poustvarjalno tolmačenje.  
- Dijaki si s spoznavanjem glasbe različnih stilnih obdobij razvijajo sposobnost estetskega 
doživljanja,    kritičnega presojanja in senzibilnosti.  
  
LITERATURA  
  
- Literatura za dijaka : ni ustreznega učbenika v slovenščini    - Literatura za učitelja:   
  L. Vrhunc, Glasbeni stavek – Oblikoslovje (Univerza v Ljubljani, znanstvena založba FF)  
  L. M. Škerjanc, Oblikoslovje (DZS)   
  L. Lebič – B. Loparnik, Osnove glasbene umetnosti (MK)  
  D. Skovran – V. Peričić, Nauka o muzičkim oblicima (Univerzitet umetnosti u Beogradu)  
  
STANDARD ZNANJ   
  
- Standard znanj je opredeljen z operativnimi cilji in vsebinami.  
  
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA  
  
- Znanje se preverja s pripravo seminarske naloge z analizo primerov iz glasbene literature, in njeno 

predstavitvijo v razredu. 



 
 
MERILA OCENJEVANJA  
  
 

odlično (5)    

  

dijak odlično razume zakonitosti glasbenega oblikovanja, 
izraža se jasno, natančno in strokovno, sposoben je analize in 
primerjanja  

prav dobro (4)  dijak razume zakonitosti glasbenega oblikovanja, toda izraža 
se nekoliko manj natančno in kaže na nesigurnost pri analizi 
in primerjanju  

  
dobro (3)  

  

dijak večinoma razume zakonitosti glasbenega oblikovanja, 
toda nesiguren je v detajlih, ima nekaj težav pri analizi in 
primerjanju  

zadostno (2)  

  

dijak delno razume zakonitosti glasbenega oblikovanja, 
njegovo izražanje je nesigurno in nenatančno, vendar je še 
zmožen analize brez velikih napak  

nezadostno (1)  dijak ne razume zakonitosti glasbenega oblikovanja, ni 
zmožen analize in primerjanja.  

  
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


