REGIONALNY KONKURS WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
REGIONU ŁÓDZKIEGO
REGULAMIN

1. Konkurs ma zasięg regionalny i adresowany jest do uczniów klasy piątej i szóstej cyklu
6-letniego oraz trzeciej i czwartej cyklu 4-letniego szkół muzycznych I stopnia, którzy nie
przekroczyli 14 roku życia.
2. Organizatorem konkursu jest PSM I i II st. w Pabianicach, ulica Grobelna 6.
3. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Powiat Pabianicki – Starostwo Powiatowe
w Pabianicach, które również ufundowało nagrody rzeczowe.
4. Konkurs odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Pabianicach
28 listopada 2016 roku o godzinie 10.00
5. Zadania konkursowe wykorzystywać będą m.in. dzieła muzyczne Feliksa
Nowowiejskiego; w ten sposób organizatorzy pragną włączyć się w obchody Roku
Feliksa Nowowiejskiego.
6. Zadania konkursowe obejmują wyłącznie wiedzę i umiejętności ogólnomuzyczne
z wyłączeniem obszaru badającego umiejętności słuchowe.
7. Konkurs ma formę pisemną. Po sprawdzeniu prac, w przypadku uzyskania przez
uczestników równych ilości punktów, jury może przeprowadzić dogrywkę w formie
ustnej.
8. Maksymalny czas trwania pracy pisemnej - 60 minut.
9. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów nastąpi w dniu konkursu.
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci dyplomy i nagrody.
11. Jury składać się będzie z nauczycieli szkół biorących udział w konkursie.
12. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
13. Uczestników zgłaszają dyrektorzy szkół lub kierownicy sekcji.
14. Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie.
15. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oznacza w szczególności wyrażenie przez
rodzica lub opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych – Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr.133 poz. 883).

Organizator będzie przetwarzał dane uczestników wyłącznie w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator zapewnia uczestnikom prawo dostępu do
treści ich danych osobowych wraz z możliwością ich poprawienia, wyrażenia zgody na
bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych uczestników w związku z ich udziałem
w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy
promocji i reklamy Konkursu.
16. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 31 października 2016 roku (pocztą, faxem
lub mailem – sekretariat@muzyczna.pabianice.pl) wraz z wpisowym w wysokości
20 złotych od każdego uczestnika konkursu. Pieniądze prosimy wpłacać na konto
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach; 95-200 Pabianice,
ul.Grobelna 6
Numer konta: 80 1020 3437 0000 1402 0014 7603 ; z dopiskiem: Konkurs Wiedzy
Ogólnomuzycznej
Wpisowe przeznaczone będzie na dyplomy, nagrody i poczęstunek dla wszystkich
uczestników.

Zakres materiału
Interwały i akordy.
Tonacje majorowe i minorowe do 5 znaków przy kluczu.
Skale modalne, pentatonika bezpółtonowa.
Zapis w kluczach: wiolinowym i basowym.
Podstawowe określenia agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne i interpretacyjne
(również oznaczenia graficzne).
Instrumenty muzyczne - nazwy, zapis, transpozycja.
Nazwy
włoskie
instrumentów
orkiestrowych;
wskazanie
instrumentów
transponujących.
Głosy ludzkie, zespoły wokalne, chór.
Transponowanie melodii.
Kadencja doskonała – mała i wielka.
Nazwy oktaw i sposób ich zapisu.
Rodzaje faktury muzycznej.
Regularny podział wartości rytmicznych + triola.
Tańce polskie i obce.
Budowa okresowa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wszystkie zadania konkursowe opierają się wyłącznie na pracy z materiałem nutowym
i wykorzystują zagadnienia zawarte w podręcznikach:
a) Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel, Tatiana Stachak: Nasza muzyka dla klas
IV, V i VI
b) Agnieszka Kreiner-Bogdańska: W krainie muzyki (z wyłączeniem części III
zatytułowanej Twórcy muzyki i ich dzieła)
Rodzaj zadań konkursowych nawiązuje do zadań zawartych w podręczniku Nasza muzyka
(rozdziały Zamiast klasówki)
Informacji udzielają:

Agnieszka Ratajska-Wieczorek 502490557
Małgorzata Matynia-Szukalska 665800767

