
 

 

REGULAMIN  

KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z AUDYCJI MUZYCZNYCH 

 
 

§ 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs przedmiotowy z audycji 

muzycznych”. 

 

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku. 

 

2. 1. Konkurs przygotowują i przeprowadzają dr Katarzyna Marczak i mgr Barbara 

Wilkońska-Firlet. 

 

2. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony 11 maja 2015. 

 

2. 3. Celem konkursu jest: 

- rozbudzanie zainteresowania uczniów historią muzyki 
- rozbudzanie własnej aktywności w zakresie poznawania i odbioru muzyki „wysokiej” 
- rozszerzanie wiedzy na temat folkloru i jego wpływu na twórczość wybranych 

kompozytorów 
- budowanie świadomości bogactwa i różnorodności muzyki tzw. „klasycznej” 

 

§ 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku, klas II 

i III cyklu czteroletniego. 

   

3. 1. Zgłoszenia przyjmują Organizatorzy do dnia 08 maja 2015. 

 

3.2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu 

w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. 

 

3. 4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania 

wyników na stronie internetowej Szkoły. 

 

§ 4. Tematem konkursu jest wpływ muzyki ludowej na twórczość kompozytorów europejskich XIX 

i XX w. w kontekście dokonań Oskara Kolberga. Tytuł konkursu to: „Folklor - O.K.! Oskar 

Kolberg i jego spuścizna”. 

 

4. 1. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej dla przedmiotu Audycje 

muzyczne. 

 

4. 2.  Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w Konkursie:  

1) Znajomość pojęć ‚folklor”,  „muzyka ludowa”, „regiony kraju”, „cytat” „tańce ludowe”, 

„inspiracja” i stosowanie ich ze zrozumieniem w pisemnych wypowiedziach. 

2) Znajomość polskich tańców ludowych. 

3) Umiejętność wskazania niektórych kompozytorów europejskich inspirujących się 

w swej twórczości folklorem. 

4) Umiejętność wskazania źródeł powyższych inspiracji. 

5) Ogólna znajomość życiorysów B. Bartoka, O. Kolberga, F. Chopina, I. Strawińskiego, 

K. Szymanowskiego, W. Kilara. 

6) Znajomość utworów podanych w załączniku przez Organizatorów Konkursu. 

 



 

 

 

§ 5. Konkurs organizowany jest dwustopniowo: 

 

1) I stopień – test pisemny - zostanie przeprowadzony 11 maja 2015 o godz. 15.30. Test ten 

zawiera zadania zamknięte oraz zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Na jego rozwiązanie 

przeznacza się 30 minut. 

2) II stopień – test odsłuchowy – zostanie przeprowadzony 11 maja 2015 o godz. 16.30. Test 

ten zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. na jego rozwiązanie przeznacza się 20 

minut. 

 

§ 6. Materiały dydaktyczne do Konkursu dostępne są w sekretariacie Szkoły w wersji 

elektronicznej. 

 

§ 7. Uczniowie, którzy przystąpią do Konkursu i w I. etapie uzyskają co najmniej 50 % poprawnych 

odpowiedzi przechodzą do II etapu. 

 

7. 1. Uczniowie, którzy w II. etapie Konkursu uzyskają co najmniej 50 % poprawnych 

odpowiedzi, dostają cząstkową ocenę celującą do dziennika z przedmiotu audycje 

muzyczne. Laureaci (uczestnicy, którzy odpowiedzieli prawidłowo na nie mniej niż 75 % 

pytań II etapu) otrzymują ocenę celującą na koniec roku z przedmiotu audycje muzyczne, 

chyba że średnia ocen uzyskanych w ciągu roku jest niższa od 4.0. W takiej sytuacji  

proponowana jest ocena bardzo dobra lub celująca jako cząstkowa.  

 

7. 2. Dla laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody 

rzeczowe. 

 

§ 8. Prace sprawdzają i oceniają przygotowujący Konkurs. 

 

8. 1. Nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Dyrektor szkoły. 

 

8. 2. Prace przechowywane są w Szkole do końca bieżącego roku szkolnego.  

 

§ 9. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości 12 maja 2015. 

 


