Polyrytmus-paralelne znejú rytmicky odlišné znaky,hlasy.hudba má tend. k pravideľnosti rytm.pohybu,i k narúšaniu.Rytmické ostinato-tvrdošijné opakovanie rytm.modelu.Rubáto-voľný pohyb.Metrum-systém,kt.člení časový priebeh hudby na jednotky organizované podľa prízvučnosti. Metrický priebeh-vyjadrovaný takt.delení h.zápisu.tactus-1doba. Izometrická h-hudobný tok plynúci podľa jednej metrickje charakterist. Polymetr.h-h tok,v kt. sa striedajú úseky s rozdielnou charakteristikou al.paralelne znejú.Základom metrického systému je striedanie ťažkých a ľahkých dôb.Ťažká doba-doba prvá,v zlož.taktoch je ťaž.dôb viac. Agogika-súvisí s prir.vlastnosťou tempa v h.,vyplývajúcou so spôsobu h. prednesu.Kolísanie tempa okolo danej veličiny,spájané so zmenanmi dynamiky.S narúšaním tempového priebehu sa menia aj rytmické vzťahy. Je závislá na ľudskom cítaní-prenáša sa do h.pohybu.
Dĺžka-rytmus,tempo,agogika,hybnosť.Výška-melosť,tónovosť,rozsah-tesitúra,rozpätie-ambitus.Intenzita-dynamika-procesuálne zmeny, akcenty-jednodobové-krátke zdôraznenie.Farba-timbre(pôvodca zvuku, spôsob hry,spevu)Melódia-trvanie+výška,stupeň senzomot.dynam.,stupeň h.štyliz.,frázov,,melod.typy.Volumen-intenzita+farba,objem zvuku,sýtosť regist.Viachlas.textúra-heterofónia,monodia,homofónia,polyfónia. Jednohl.text.-sólo,unisono(všetci).RYTMUS-striedanie zvukov,časová následnosť zvukov vytvára rytmus.Opak-arytmia.H.organizovaný-rytm. pohyb vytvára súvislý tok s explicitne(zložito)alebo implicitne vyjadr. pulznou jednotkou.Neorgan.rytmus-rytmický pohyb je viazaný na iný mimoh.jav-text.Voľný rytmus-pretržitý rytm.pohyb,jednoliatym prvkom je iná zložka(nie h.).TEMPO-vnímanie tempa súvisí so psychofyziolog. skúsenosťou človeka.Určenie T sa odvíja od rýchlosti v akom hud.prúde vysiela zákl.pulzná jednotka.Označ.-latinské,číselné.HYBNOSŤ-kvalita súvisiaca s konkrétnym h.pohybom vo vnútri pulz.jednotiek.
H.forma-označenie pre určitú architektonickú schému,kt. je modelom pre konkrétnu skladbu.Popisuje skladbu z hľadiska usporiadania a rozlož. identických,podobných a kontrast.h.myšlienok.H.druh,žáner-typy h. kompozícií,viazaných k špecifi.účelu,spôsobu predvádzania,inštrum. obsadenia,druhu textov.H.druh-označenie skladieb,kt.sú rovnakého typu h.skladby.Skladby patriace k jednému druhu žánru nemusia mať rovnakú h.formu.Môže byť cyklický.H.žáner-komorná,symfonická,vokálno-inštrumentál.,vokálna,inštrumetnálna,tanečná,populárna,lutirg.,duchovná. H.druh-symfónia,koncert,sonáta,kvarteto,opera,oratórium,kantáta,suita, moeto,madrida,pieseň,valčík,prelúdium,symf.báseň,fuga,omša. 
H.forma-sonátová,piesňová jednodielna,veľká piesňová trojdielna, variačná,rondová,voľná.Symfónie-h.žáner symfonický(Beethoven),veľký orchester,cyklický h.druh symfónie(všeobecne).Mozartovo reqiuem-žáner duchovnej a liturgickej h.Vokálno-inštrumentálny-h.druh kantát. typu,omša za zomrelých,cyklický,h.forma v každej časti iná. 
H.myšlienka-viac či menej výrazný h.nápad,charakterizovaný niekoľkými zložkami h.reči.Zložky reči(rytmus,melódia).MOTÍV-najmenší h.prvok, kt.tvorí logickú myšlienkovú jednotu.Základ každej hudby.Exponovaním odkrývaním,variovaním,rozširovaním,spájaním,opakovaním sa tvorí M. Motivická práca-spočíva v rôznych spôsoboch narábania s motívmi. TÉMA-dlhší myšlienkový celok,základný materiál.Tvorí logický celok, nemá vo svojom vnútri výrazné prerušenie.Práca s h.myšlienkou-formulácia myšlienky,exponovanie,opakov.,variácia,rozšírenie,zúženie, rozvíjanie,adícia-pridávanie.Prvky h.formy-diel,myšlienkovo ucelená súčasť h.formy a časť je samostatná,formálne uzatvorená h.forma. Symbolické vyjadrovanie h.formy-vyjadrujeme písmenami,veľkosť prísma súvisí s rozsahom celku.
Princíp kontrastu-najdôležitejší formotvorný princíp.Z jednej myšlienky môže vzniknúť len veľmi malá forma.Nástup kontr.h.mater.znamená nový formový útvar.Princíp jednoty-dáva forme súmernosť,snaha po súmernosti je vo forme vyjadrená zaokrúhlen.h.formy,zavedením repríz.
Repríza-opakov.h.myšlienky po prechodnom kontrastnom h.materiály. PIESŇOVÉ FORMY-Malá PF-najmenší útvar,jednodielna,dvojd., štruktúra môže byť rozličná,závisí od vnútornej logiky.Periodická-rozdeľovanie vo vnútri na predvetie a záverie.Veľká PF-skladá sa z malých.F.modernej pop.h-vyrastajú z melodicky rôznych folkl.tradícií, zo vzorov staršej európskej umelej h.,afroameric.folkl.Formy vokálnych prejavov-určené textovou výstavbou-jednoduchá,strofická pieseň,základ je malá jednodieľna PF.Formy inštrument.prejavov-prenesené z vokál. hudby a schémy,kt.kopírujú európsku inštr.hudbu-tanečnú.Dvojdielna forma-aaba-s úvodnou introdukciou a záverečnou kódou.Jednodielna-každý diel je vytvorený textovo novou strofou,hudobne rovnaký. 
mv-medziveta,i-introdukcia,k-kóda,,záver-kratší,K-záver dlhší. Inštrumentácia-úprava,priama kompozícia h.skladby pre nástrojové prevedenie.Koloristika-úprava h.skladby figúrami.Melos-spevnosť, melódia-opozícia rytmi,melodické bohatstvo skladby.Register-súbor tónov rovnakého zafarbenia-hlasný.Reperkusa-pozadie nástupu jednotlivých hlasov vo fuge.V greg.choráli-opakovanie tónu. Frázovanie-členenie melódie na menšie samostatné celky.Tektonika- vnútorná stavba h.diela.Faktúra-spôsob akým sa v skladbe prejavuje pomer melodickej a akordickej zložky.Aditívnosť-sčítavanie,pridávanie. Symetrickosť-usporiadanosť,rozložiteľnosť na 2rovnaké časti. Periodizácia-pravidelné striedanie určitých h.celkov.

