
Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej

Regulamin szkolnego konkursu znajomości
literatury muzycznej „Jaka to melodia? 2020”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej. 

2. Celem konkursu jest propagowanie aktywnego słuchania muzyki, zapoznanie 

Uczniów z dziełami muzycznymi różnych epok historyczno-artystycznych, 

kształtowanie wrażliwości muzycznej oraz zachęcenie Uczniów do ciągłego 

odkrywania literatury muzycznej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

a. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. 

b. Udział w pierwszym etapie konkursu jest obowiązkowy dla wszystkich klas, 

które uczęszczają na zajęcia audycji muzycznych. 

c. Konkurs skierowany jest do Uczniów klas IV, V i VI cyklu sześcioletniego oraz 

II, III i IV cyklu czteroletniego Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. 

d. Lista przykładów muzycznych do pierwszego i drugiego etapu konkursu 

została podana w dalszej części dokumentu, wraz z hiperłączami do 

odpowiednich przykładów muzycznych w serwisach internetowych. Do I etapu 

obowiązuje lista przykładów muzycznych zamieszczona na stronie 3. tego 

dokumentu. Do II etapu lista przykładów muzycznych zamieszczona na stronie 

4. tego dokumentu. 

e. Konkurs będzie się składał z pierwszego i drugiego etapu w formie testu 

słuchowego. W każdym z nich Uczeń będzie musiał rozpoznać kompozytora,

tytuł oraz obsadę dzieła lub epokę historyczno-artystyczną, z której dane dzieło 

pochodzi. Przykłady mogą być prezentowane od dowolnego miejsca utworu, 

niekoniecznie początku, a każdy z nich będzie trwał około półtorej minuty. 

Przewiduje się 10 przykładów do rozpoznania w pierwszym etapie i 5 w drugim. 

Przykłady nie muszą pokrywać się z wykonaniami dzieł proponowanymi na 

kolejnych stronach dokumentu.
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f. Terminy testu odsłuchowego (I etap): 16 i 20 kwietnia 2020 r. (na zajęciach 

z audycji muzycznych) – Uczniowie z Suchej Beskidzkiej; 21 i 23 kwietnia 2020 r. 

(na zajęciach z audycji muzycznych) – Uczniowie z Bystrej Podhalańskiej. 

Szczegółowy termin drugiego etapu zostanie podany na początku maja 2020 r. na 

stronie internetowej szkoły.

g. Uczniów, którzy uczą się audycji muzycznych pierwszy rok (kl. IV cyklu 

sześcioletniego i II cyklu czteroletniego) obowiązuje wybrany zakres kompozycji 

do słuchania (zaznaczonych na czerwono). 

h. Uczeń, który nie może pojawić się na swojej grupie w pierwszym 

obowiązkowym etapie, powinien stawić się w innym dogodnie przez siebie 

wybranym terminie, na zajęciach audycji muzycznych dowolnej klasy. 

4. Pracę pierwszego etapu ocenią p. Wiktor Mrzygłód oraz p. Marcin Malinowski; 

do oceny rezultatów etapu drugiego zostanie powołane jury.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

6. W konkursie przewiduje się wyłonienie najlepszych Uczniów. O ilości oraz podziale 

nagród decyduje jury.

7. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.

Opr.: Wiktor Mrzygłód
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Lista przykładów muzycznych dla I etapu: 
Linki (podkreśś lone) otwierają śię po kliknięciu. 

Klasy IV/C6 oraz II/C4 słuchają tylko przykładów zaznaczonych na czerwono! 
Pozostali Uczniowie słuchają wszystkich przykładów. 

1. Prawdopodobnie św. Tomasz z Akwinu, hymn „Pange Lingua gloriosi” 

(tłumaczenie: „Sław języku tajemnicę”), [EPOKA ŚREDNIOWIECZA].

2. Francesco Landini, pieśń „Ecco la primavera” (tłumaczenie: „Oto wiosna"),

[EPOKA ŚREDNIOWIECZA].

3. Anonim, kanon „Deo gratias” (tłumaczenie: „Bogu dzięki”), [EPOKA RENESANSU].

4. Wacław z Szamotuł, „Pieśń o Narodzeniu Pańskim”, [EPOKA RENESANSU].

5. Giovanni Pierluigi da Palestrina, motet „Pueri Hebraeorum” 

(tłumaczenie: „Dzieci hebrajskie”), [EPOKA RENESANSU].

6. Orlando di Lasso, madrygał „Eco” (tłumaczenie: „Echo”), [EPOKA RENESANSU].

7. Claudio Monteverdi, „Lamento della Ninfa” (tłumaczenie: „Lament Nimfy”), 

[EPOKA BAROKU].

8. Athanasius Kircher, taniec „Tarantella Napoletana”, [EPOKA BAROKU].

9. Jerzy Fryderyk Händel, chór „Hallelujah” z oratorium „Mesjasz”, [EPOKA BAROKU].

10. Jan Sebastian Bach, II Koncert Brandenburski, część I, [EPOKA BAROKU].

11. Jean-Baptiste Lully, „Marsz dla ceremonii tureckiej”, [EPOKA BAROKU].

12. Antonio Vivaldi, koncert: „Lato” z cyklu: „Cztery pory roku”, [EPOKA BAROKU].

13. Wolfgang Amadeus Mozart, uwertura do opery „Wesele Figara”

[EPOKA KLASYCYZMU].

14. Fryderyk Chopin, „Etiuda Rewolucyjna”, [EPOKA ROMANTYZMU].

15. Niccolò Paganini, „Karnawał wenecki”, [EPOKA ROMANTYZMU].

16. Johannes Strauss Młodszy (Syn), walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, 

[druga połowa XIX wieku].

17. Claude Debussy, poemat symfoniczny „Preludium do Popołudnia Fauna”, 

[druga połowa XIX wieku].

18. Maurice Ravel, „Bolero”, [XX wiek].

19. Howard Shore, muzyka z filmu „Władca Pierścieni”: prolog (fragment początkowy),

[XXI wiek].

20. Lucilla Galeazzi, piosenka „Voglio una casa” (tłumaczenie: „Pragnę domu”),

[XXI wiek].

21. Leszek Możdżer, jazzowa aranżacja „Mazurka C-dur” Fryderyka Chopina, [XXI wiek].
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https://www.youtube.com/watch?v=U-AsvDn87fo
https://www.youtube.com/watch?v=U-AsvDn87fo
https://www.youtube.com/watch?v=U-AsvDn87fo
https://www.youtube.com/watch?v=8aw7Wvivsv4
https://www.youtube.com/watch?v=8aw7Wvivsv4
https://www.youtube.com/watch?v=rzBhYMvnMKQ
https://youtu.be/NjWF2OLyqiw?t=33
https://www.youtube.com/watch?v=GeG6h3gScgU
https://www.youtube.com/watch?v=-foB75466zY
https://www.youtube.com/watch?v=zsL4MGFh6QI
https://www.youtube.com/watch?v=RD6khYNpnS4
https://www.youtube.com/watch?v=C3TUWU_yg4s
https://www.youtube.com/watch?v=LE0zlVsBq6s
https://www.youtube.com/watch?v=AoSK7W620Ns
https://www.youtube.com/watch?v=AoSK7W620Ns
https://www.youtube.com/watch?v=D5hCGaOWdwE
https://youtu.be/5tcE0hM1Gtc?t=10
https://www.youtube.com/watch?v=oPCH_2F_qjE
https://www.youtube.com/watch?v=9caMyAg7EGc
https://www.youtube.com/watch?v=SeI173pdGaw
https://www.youtube.com/watch?v=9_7loz-HWUM
https://www.youtube.com/watch?v=LwLABSm0yYc
https://www.youtube.com/watch?v=J93fc--VsaI
https://www.youtube.com/watch?v=euX3g76kMZE
https://www.youtube.com/watch?v=0t4efCPEtI4&list=PLxM6r5JULsANxu4WovZTqqYB5P9cOILnO


Lista przykładów muzycznych dla II etapu: 
Linki (podkreśś lone) otwierają śię po kliknięciu.

1. Perotinus, organum „Sederunt principes”, (tłum.: „Siedzieli książęta”), 

[EPOKA ŚREDNIOWIECZA] – tylko fragment początkowy: 2 min 55 s (2:55)!

2. Jacob Handl, współczesna aranżacja motetu „Barbara celarent”, 

[EPOKA RENESANSU / WSPÓŁCZESNOŚĆ].

3. Andrea Falconieri, taniec: „Folia” (tłum.: „Szaleństwo”), [EPOKA BAROKU].

4. Marc-Antoine Charpentier, aria „Bez lęku”, [EPOKA BAROKU].

5. Jan Sebastian Bach, chór: „Weselcie się, radujcie” z „Oratorium na Boże Narodzenie”, 

[EPOKA BAROKU].

6. Joseph Nicolas Royer, miniatura: „Marsz Scytów”, [EPOKA BAROKU].

7. Wolfgang Amadeus Mozart, wariacje „Ach, powiem Ci mamo”, 

[EPOKA KLASYCYZMU].

8. Wolfgang Amadeus Mozart, „Aria Królowej Nocy” z opery „Czarodziejski flet”, 

[EPOKA KLASYCYZMU].

9. Michał Kleofas Ogiński, polonez „Pożegnanie Ojczyzny”, [koniec XVIII wieku].

10. Ludwig van Beethoven, uwertura koncertowa „Egmont”,

[przełom KLASYCYZMU I ROMANTYZMU].

11. Św. Nectarios (grecki mnich prawosławny), hymn „Agni Parthene”,

(tłumaczenie: „Czysta Panno”), [XIX wiek].

12. Camille Saint-Saëns, „Danse macabre” (tłumaczenie: „Taniec śmierci”),

[dzieło z drugiej połowy XIX wieku, *ale ta aranżacja organowa jest współczesna].

13. Henryk Mikołaj Górecki, „Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową”, [XX wiek].

14. Wojciech Kilar, „Exodus”, [XX wiek].

15. The Blues Brothers Band, muzyka z filmu: „Blues Brothers”, [XX wiek].
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https://www.youtube.com/watch?v=xCTo6pVHZkM
https://www.youtube.com/watch?v=iZMm1A4IV6g
https://www.youtube.com/watch?v=wIVKXz1mCu4
https://www.youtube.com/watch?v=-yU3crmAjBI
https://www.youtube.com/watch?v=MVewzMm1uts
https://www.youtube.com/watch?v=mC5dDlmtrZs
https://www.youtube.com/watch?v=OosUrP7lptg
https://www.youtube.com/watch?v=pZcaf9GfyWs
https://www.youtube.com/watch?v=m3aFnCanJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=pkxXFLRmqvw
https://www.youtube.com/watch?v=i-3h9TQ312c
https://www.youtube.com/watch?v=aH0uD-v6CmQ
https://www.youtube.com/watch?v=HnaIHqXsMkU
https://www.youtube.com/watch?v=MQbInyX3vm8
https://www.youtube.com/watch?v=o5xexv-dMrM&list=PL4sfVCWR8nGJ0iZTaheuqSoZ2JC16JEBp

