
REGULAMIN  KONKURSU 

 

1. XXVI Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. w Auli PSM I st. 

im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia Regionu Podkarpackiego. 

3. W konkursie może brać udział do dwóch uczniów ze szkoły muzycznej I stopnia, a w przypadku 

zespołu szkół z pionem ogólnokształcącym – do trzech uczniów.  

4. Planowany przebieg konkursu: 

12.00 -  rozpoczęcie w auli szkoły, test konkursowy  

13.30 – 15.30 przerwa 

15.30 -  ogłoszenie wyników i seminarium  „Problemy metrorytmiczne na lekcjach 

   kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia” - wykładowca dr Ewa  

  Stachurska.  

5. Czytelnie wypełnione Karty zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail PSM I st. w Przeworsku 

psmprzeworsk@poczta.onet.pl  lub https://muzyczna.przeworsk.pl  do 9 kwietnia 2022 r. Po 

wysłaniu Karty zgłoszenia nie ma możliwości zamiany uczestników.  

6. Zagadnienia konkursowe: 

Kształcenie słuchu 

 Rozpoznawanie interwałów prostych; 

 Rozpoznawanie akordów (dur, moll w przewrotach, oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez 

przewrotów);  

 Rozpoznawanie i zapisywanie akordów granych melodycznie od podanego dźwięku w górę lub w 

dół (dur, moll w przewrotach oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez przewrotów); 

 Zapisanie akordów triady w gamach dur i moll (do czterech znaków); 

 Czterotaktowe dyktando rytmiczne; 

 Korekta błędów melodii i rytmu; 

 Pamięciowe dyktando melodyczne; 

Audycje muzyczne 

 Rozpoznawanie instrumentów i głosów wokalnych; 

 Rozpoznawanie zespołów wykonawczych; 

 Rozpoznawanie polskich tańców narodowych. 

 Analiza partytury utworu muzycznego pod kątem elementów dzieła muzycznego. 

7. Za poprawę prac konkursowych i przyznanie miejsc odpowiada komisja powołana w dniu konkursu 

spośród zgłoszonych nauczycieli. Przewodniczącą komisji jest pani dr Ewa Stachurska. Ogłoszenie 

wyników konkursu jest ostateczne i nie podlega weryfikacji. 

8. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres PSM I st. w Przeworsku 

psmprzeworsk@poczta.onet.pl. Pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie szkoły 

www.przeworsk.muzyczna.com.pl .   
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KARTA ZGŁOSZENIA 

XXVI Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej 

PRZEWORSK 2022 

 

 

 

Nazwa szkoły ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Nazwisko i imię ucznia............................................................................................. 

Nauczyciel ................................................................................................................. 

 

2. Nazwisko i imię ucznia ............................................................................................ 

Nauczyciel ............................................................................................................... 

 

 

3. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………... 

Nauczyciel ……………………………………………………………………… 

 

 

Imię i nazwisko proponowanego nauczyciela do pracy w komisji konkursowej: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie PISMEM   KOMPUTEROWYM  lub DRUKOWANYM 

i przesłanie do 9 kwietnia 2022 r. na adres szkoły psmprzeworsk@poczta.onet.pl lub 

https://muzyczna.przeworsk.pl . 
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