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ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2022 

ΓΙΑ γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

α.Αρμονία 

β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων 

γ. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική 

δ. Μορφολογία 

ε.Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Επιλογής - Πιάνο 

στ. Ατομικό όργανο επιλογής (Υποχρεωτικά) 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

α. Αρμονία 
i. Η συγχορδία της δεσπόζουσας  μεθ΄ εβδόμης και οι αναστροφές της  
ii. Λύσεις της δεσπόζουσας μεθ΄ εβδόμης και εξαιρετικές λύσεις αυτής 
iii. Λοιπές συγχορδίες μεθ΄ εβδόμης και οι λύσεις τους 
iv. Συγχορδίες δεσπόζουσας με ένατη , εντέκατη και δέκατη Τρίτη  
v. Δάνειες συγχορδίες  
vi. Παρενθετική δεσπόζουσα της δεσπόζουσας  
vii. Ναπολιτάνικη συγχορδία  
viii. Συγχορδίες της αυξημένης έκτης  
ix. Διατονική μετατροπία  

β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων 

 Αναγνώριση διαστημάτων πρώτης ως όγδοης  
 Αναγνώριση συγχορδιών : Μειζόνων και Ελασσόνων  σε α’ και β αναστροφή  

,Ελασσόνων , Αυξημένων και  Ελαττωμένων  
 Αναγνώριση αυξημένων και ελαττωμένων συγχορδιών  
 Αναγνώριση της συγχορδίας της δεσπόζουσας με έβδομη μικρή και μεγάλη 

στο μείζονα τρόπο 
 Αναγνώριση δευτερευουσών συγχορδιών ( ii και vi) 
 Αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών (μειζόνων σε α και β αναστροφή , 

ελασσόνων σε α και β αναστροφή, δεσπόζουσας με έβδομη μικρή , δεύτερης 
και έκτης βαθμίδας) 

 Αναγνώριση μελωδίας  
 Αναγνώριση ρυθμικών σχημάτων Αναγνώριση μέτρων κομματιού 3/4,2/4, 

4/4,5/4,6/4 ,5/8,6/8,7/8 ,9/8 σύνθετο και μεικτό 
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γ. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη. 

ΘΕΜΑΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
Α. ΓΡΑΠΤΑ 
1. Διατονικοί ήχοι: Α’, Δ’ και πλ. του Δ’ 
2. Χρωματικό γένος: Β’ και πλ. του Β’ 
3. Χρόες 
 
Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 
ΥΜΝΟΙ: 
1. Ήχος Α’ : Χριστός γεννάται δοξάσατε (αργό) – Ευλογητάρια αργά 
Π.Π. 
2. Ήχος πλ. του Δ’ : Της μετανοίας άνοιξον 
3. Ήχος Δ’ : Εκ νεότητός μου (αργό) 
4. Ήχος πλ. του Β’: Δοξολογία Γ. Βιολάκη 
 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: 
1. Ήχος πλ. του Δ’ : Καναρίνι μου γλυκό 
2. Ήχος πλ. του Α’ : Το καραβάκι που ‘ρχεται 
3. Ήχος πλ. του Β’: Ανάμεσα τρεις θάλασσες 

δ. Μορφολογία 

1) ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ( Μοτίβο και τρόποι επεξεργασίας – Φράση – Περίοδος – 
Διπλή Περίοδος ). 
 

2)  ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ( Μονομερής μορφή – Διμερής μορφή – Τριμερής μορφή – 
Πολυμερής μορφή ). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο θέματα θεωρίας  και δύο θέματα 
ανάλυσης μουσικών έργων. 

 

ε.Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο -  Πιάνο 

 Κλίμακες μείζονες με διέσεις και Ελάσσονες σε δυο οκτάβες και Μείζονες με 
υφέσεις και τα αρπίσματα τους. 

 Μια σπουδή Czerny από το op. 299. 
 Ένας γρήγορος χορός από Γαλλική Σουίτα Bach. 
 Ένα γρήγορο μέρος από Σονάτα Haydn ή Mozart. 
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στ. Ατομικό Όργανο Επιλογής 

Αναφέρεται η ύλη κάποιων οργάνων επιλογής. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει και 
όργανο εκτός της λίστας. 

α. Κλασική κιθάρα 

I. Μια από τις σπουδές του Γ΄ Sagreras ή από το Pujol IIΙ 
II.  Δύο έργα διαφορετικών εποχών. 
III. Μείζονες και ελάσσονες αρμονικές σκάλες σε 1 και 2 οκτάβες 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει κλίμακες και ρεπερτόριο από τον παρακάτω 
σύνδεσμο. 

https://www.pmglp.org/01in/methodos.pdf 
 
β. Ηλεκτρική κιθάρα 

1. Jazz Μελωδική  μινόρε κλίμακα σε  5 θέσεις και το αντίστοιχο arpeggio κάθε 
θέσης. 

2. Drop 2, drop 3 chord system σε mag7, min7, dom7, min7b5, minmaj7 
3. Chord etude – William Leavitt ή  κάποιο chord solo της αρεσκείας του μαθητή 

 
 
γ. Κλασικό βιολί 

1. Κλίμακες 
Μια από τις παρακάτω κλίμακες:  
Ρε μείζονα, Ρε ελάσσονα, Λα μείζονα, Λα ελάσσονα, Σολ μείζονα,  Σολ 
ελάσσονα, Ντο μείζονα, Ντο ελάσσονα σε 3 οκτάβες με αρπεζ. 
Επιθυμητό είναι οι κλίμακες να παιχτούν με διαφορετικούς τρόπους, τόσο 
ρυθμικά (πχ μισά, τέταρτα, όγδοα, δέκατα έκτα) όσο και με διαφορετικά είδη 
δοξαριάς (για παράδειγμα λεγκάτο και χωριστά). 
 
 

2. Σπουδές 
Μια από τις παρακάτω Σπουδές: 
Απo το βιβλίο Kreutzer 42 studies  τις εξής: 32, 33, 34, 35, 36, 37 
Απo το βιβλίο Mazas, op.36 ,book 2 τις εξής: 37, 43,  

 

3. Μελωδίες 
Μια από τις παρακάτω μελωδίες: 

 J. S. Bach Partita 2 in d, 1 μέρος 
 J. S. Bach Partita 3 in E, Preludio, Gigue 
 Bartok, Romanian dances, μια αργή και μια γρήγορη κίνηση  

 
4. Κοντσέρτο 

Ένα μέρος από τα παρακάτω κοντσέρτα: 
 Viotti, concertoin G major op. ,1ομέρος 
 Accolay concerto in G minor, 1ομέρος 
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 J.S. Bach concerto in G minor ,1ο ή 3ο μέρος 
 Haydn concertoNo2 in G major 1ο μέρος 

 

 
 
δ. Σαξόφωνο 
Μέθοδοι: 

 Guy Lacour 50 Etudes faciles and progressives (book  2) 
 Voxman 

Έργα: 

 Suite-Bonneau 
 Fantasie Impromptu-Jolivet 

 
 
ε. Ποντιακή Λύρα 
 
Δύο από τα παρακάτω 
 
Κότσαρι (χορός )  

Σερενίτσα (χορός )  

Λετσίνα (χορός ) 

Επιτραπέζιος σκοπός  

στ. Ακορντεόν 

● Ανάπτυξη της μείζονας κλίμακας σε όλες τις τονικότητες σε δυο οκτάβες, μελωδικά 
και στα δύο χέρια, καθώς και την ανάπτυξη των ομώνυμων αρπισμών στην τονική 
κάθε κλίμακας. 
● Ανάπτυξη της ελάσσονας (φυσική & αρμονική) κλίμακας σε δυο οκτάβες, μελωδικά 
και στα δύο χέρια, καθώς και την ανάπτυξη των ομώνυμων αρπισμών στην τονική 
κάθε κλίμακας. 
Μελωδικό απόσπασμα 

• Ο σταθμός (2) 

 

ζ. Λαούτο 

Δύο από τα παρακάτω 

Αργείτικο    (μελωδία & συνοδεία) 

Αμάραντος     (μελωδία & συνοδεία) 

Μελιωτάκια    (μελωδία & συνοδεία) 
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η. Μπουζούκι 

 Μείζονες και Ελάσσονες κλίμακες. 
 Λαϊκοί Τρόποι (Δρόμοι) σε πλήρη μελωδική - αρμονική ανάλυση και ελεύθερος 

αυτοσχεδιασμός. 
 Ελεύθερη επιλογή 2 συνθέσεων της ελληνικής αστικής μουσικής με πιστή 

εκτέλεση της πρώτης ηχογράφησης και ρυθμικό αυτοσχεδιασμό. 
 
θ. Παραδοσιακό βιολί 

Δύο από τα παρακάτω 

Σαν τα μάρμαρα της πόλης 

Κλάματα 

 Χουσεινί σεμάι 

Μπαμ 

Πατινάδα γάμου 

ι. Κλαρινέτο 

 Κλίμακες:Baerman - ασκήσεις σε όλες της κλίμακες. 

 Σπουδές: Rose-32- Polatschek- Muller – Baermann 

 Σονάτες:  Brahms No.1-2   Mendelssohn 

 Κονσέρτα:Weber  -  Mozart 

 

ια. Σαντούρι 

Ο μαθητής πρέπει να παίξει τις κλίμακες (Νο 5) και δύο κομμάτια από τα παρακάτω. 

1. Μαντηλάτος Θράκης 
2. Πυργούσικος 
3. Ροδίτικος ή παλιός καρσιλαμάς 
4. Ένα μουσικό κομμάτι της επιλογής του εξεταζόμενου αντίστοιχου 

επιπέδου 
5. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες αρμονικές όλες 

 
ιβ.  Καβάλι 
 
Τεχνικές: βασικός χειρισμός του οργάνου, παραγωγή ήχου, δαχτυλοθεσία, βασικά 
διαστήματα, αυτοσχεδιασμός, τρανσπόρτο, καλλωπισμοί (βιμπράτο, τρίλιες), πρίμα 
Βίστα 
Ενδεικτικά τραγούδια: (2 από τα παρακάτω) 
Μια καλή γειτονοπούλα 
Τσέστος 
Πατρούνινο 
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ιγ. Ευρωπαϊκά κρουστά 
 

 Snare Drum: Guy G. Gauthreaux II – (American Suite – 1ο και 3ο μέρος) 
 Drums: ένα κομμάτι της επιλογής του εξεταζόμενου (δυνατότητα ηχητικής 

υποστήριξης) 
 Ξυλόφωνο: A. Vivaldi - Concerto for Violin in A minor (1ο μέρος) 

 
 
 

 

 

 


