
Завдання для тематичного оцінювання з музичного мистецтва 7 клас 

 

1.Як називається стиль популярної танцювальної музики   другої   

половини 1970-х років, яка  характеризується   рівномірним   чітким   

ритмом, використанням  клавішних, струнних та електронних музичних 

інструментів.(1 б.) 

2.Встановіть відповідність:(2 б.) 
 

«Ricchi Е Poveri» 

 

 

 

 

«Modern Talking» 

 

 

 

Лара Фабіан 

 

 

 «АВВА»  

 

 

 

Адріано Челентано 

 

3.Визнач виконавців авторської пісні.  

Що характерно для авторської пісні? (2 б.) 
 
А) Майкл Джексон. 

Б) Юрій Візбор 
В) Едіт Піаф. 
Г) Булат Окуджава 
Д) Шарль Азнавур. 

Є)Володимир Висоцький 
Ж) Мірей Матьє. 

 

4. Як називається модний танець, що виник у США на початку 50-х років 

XX ст. на ґрунті ритм- енд-блюзу та хілбілі (напрямку народної музики 

білих поселенців із південних районів США).(1 б.) 

 

А. Регтайм 

Б. Блюз 

шведський вокальний квартет, названий за першими літерами 

імен виконавців (Агнета, Бйорн, Бенні, Анні-Фрід).  

 

італійський актор, естрадний співак, композитор і режисер. У 

вітчизняного глядача має велику популярність завдяки  

кінокомедіям. Хітами співака стали пісні «Confesa», «Soli», 

«Susanna» та інші. 

 

італійський музичний гурт, створений у 1968 році. Гурт був 

популярний як в Італії, так і за її межами. У 1970-1980-х роках 

деякі його сингли стали справжніми хітами, посівши вершини 

італійських та міжнародних хіт-парадів.італійських та 

міжнародних хіт-парадів. 

німецький англомовний музичний дует, створений у 1983 р. 

вокалістом, композитором та продюсером  Дітером Боленом та 

вокалістом Томасом Андерсом. 

 

 

бельгійська та канадська співачка, яка відома сильним вокалом 

та філігранною технікою виконання.  

 

 

 

 

 

 



В. Джаз 

Г. Спірічуелс 

Д. Рок-н рол 

Є. диско 

 

5. Музичний стиль, творам  якого притаманні  підвищений драматизм і 

темпераментний вокал і, навіть,  агресивна манера виконання. В основі 

класичного стилю - гра на електрогітарі, бас-гітарі, барабанах.(1 б.) 

 

6. Що таке джаз? Де і коли виник?(2б.) 

 
7.Підписати прізвища видатних світових виконавців.(1 б.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

8.Знайдіть відповідність між виконавцем та країною (з’єднайте правильні 

відповіді).(1 б.) 

Мірей Матьє Україна 

Луї Армстронг Франція 

Володимир Івасюк Британія 

Група «Квін» США 

Елла Фіцджеральд Італія 

Патрісія Каас США 

Тото Кутуньо Франція 

 

9. Спірічуелс це…(1 б.) 

А. фортепіанна п’єса, пронизана синкопами 

Б. лірична сольна пісня сумного змісту 
В. поєднання жанрів легкої та симфонічної музики 
Г. негритянський духовний піснеспів 
Д. джазові групи, до складу яких входить більше 17 учасників 
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