
Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej 

 

Regulamin szkolnego Konkursu znajomości literatury 

muzycznej „Jaka to melodia? Edycja 2022” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej 

Beskidzkiej. 

2. Celem Konkursu jest zapoznanie uczniów z najbardziej znanymi dziełami 

literatury muzycznej różnych epok historyczno-artystycznych, kształtowanie 

umiejętności uważnego i aktywnego słuchania muzyki oraz zachęcenie 

uczniów do samodzielnego poszerzania swojej znajomości literatury 

muzycznej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

a. Udział w Konkursie jest obowiązkowy dla wszystkich Uczniów klas 

IV-VI cyklu sześcioletniego oraz II-IV cyklu czteroletniego. 

b. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: I etap obowiązkowy dla 

wszystkich Uczniów; do II etapu zakwalifikują się Uczniowie, którzy 

zdobędą minimalną wymaganą liczbę punktów. 

c. Konkurs w obu etapach będzie składał się z testu słuchowego, podczas 

którego Uczeń będzie musiał rozpoznać słuchowo przykłady utworów z 

listy zamieszczonej w dalszej części regulaminu, a w tym prawidłowo 

podać imię i nazwisko kompozytora utworu, tytuł utworu oraz epokę 

lub przybliżony czas powstania utworu.  

d. W I etapie Konkursu Uczeń będzie musiał rozpoznać 10 utworów na 

podstawie wysłuchanych fragmentów (początek utworu lub wybrany 

fragment ze środka) trwających około półtorej minuty każdy. Pomiędzy 

puszczanymi przykładami będzie minuta przerwy. W II etapie Uczeń 

będzie musiał rozpoznać 5 utworów na tych samych zasadach.  

e. Lista utworów wymaganych do obu etapów Konkursu razem z 

odnośnikami do nagrań utworów znajduje się na końcu regulaminu. 



Nagrania puszczane podczas Konkursu nie muszą pokrywać się z 

nagraniami umieszczonymi na końcu regulaminu.  

f. W przypadku nieobecności Ucznia na zajęciach, podczas których 

odbywać się będzie I etap Konkursu, Uczeń zobowiązany jest umówić 

się z Nauczycielem Audycji muzycznych na inny, dogodny dla Ucznia 

termin poza godzinami lekcji.  

g. Termin I etapu Konkursu: 26 kwietnia dla Uczniów z Suchej 

Beskidzkiej i 28 kwietnia dla Uczniów z Bystrej Podhalańskiej. Termin 

II etapu: 16 i 17 maja. 

h. Prace obu etapów oceniać będą p. Ewa Kołacka oraz p. Klaudia Bałos. 

i. Wyniki obu etapów Konkursu zostaną umieszczone na stronie 

Internetowej Szkoły. 

j. W Konkursie przewiduje się nagrody: 

i. Wszyscy Uczniowie zakwalifikowani do II etapu otrzymają 

cząstkowe oceny celujące z przedmiotu Audycje muzyczne. 

ii. Troje Uczniów, którzy uzyskają najwyższe wyniki w II etapie 

otrzyma ocenę końcoworoczną o stopień wyższą od tej, która 

będzie wynikać z ocen bieżących. 

k. Rozstrzygnięcie wyników Konkursu jest ostateczne i nie przysługują od 

niego odwołania. 

 

Lista utworów 

 

Średniowiecze: 

1. Anonim - pieśń "Bogurodzica"  

2. Perotin - Sederunt princeps 

Renesans: 

3. Johannes Ockeghem - kanon "Deo gratias" na 36 głosów 

4. Orlando di Lasso - madrygał "Echo"    

5. Clement Janequin - La guerre 

6. Wacław z Szamotuł - "Już się zmierzcha" 

7. Mikołaj Gomółka - Melodie na psałterz polski "Kleszczmy rękoma" 

Barok: 

https://youtu.be/7LAFO6rTuxI
https://www.youtube.com/watch?v=EMyWnCf2Anc
https://www.youtube.com/watch?v=1bYGmISF3ME
https://youtu.be/cMZlw_ulg_Y
https://www.youtube.com/watch?v=6NrBDdVNgLU
https://youtu.be/E3McIzWKhAk
https://www.youtube.com/watch?v=nl63hxXiAyA


8. Jan Sebastian Bach - I suita wiolonczelowa G-dur - Preludium 

9. Jan Sebastian Bach - Preludium C-dur z I tomu DWK 

10. Jan Sebastian Bach - Badinerie 

11. Antonio Vivaldi - Stabat Mater dolorosa 

12. Antonio Vivaldi - Cztery pory roku - Zima cz. 1 Allegro non molto, 

cz.2 Largo, cz. 3 Allegro 

13. Jerzy Fryderyk Händel - Aria "Lascia ch'io pianga" z opery Rinaldo 

14. Jerzy Fryderyk Händel - "Muzyka ogni sztucznych" - Uwertura 

Klasycyzm: 

15. Wolfgang Amadeusz Mozart - "Requiem" - Requiem aeternam 

16. Wolfgang Amadeusz Mozart - "Requiem" - Lacrimosa 

17. Wolfgang Amadeusz Mozart - Serenada "Eine kleine Nachtmusik" cz.1 

Allegro 

18. Wolfgang Amadeusz Mozart - opera "Czarodziejski flet" - Aria 

Papagena 

19. Ludwig van Beethoven - Sonata fortepianowa nr 8 op.13 "Patetyczna" - 

cz. 1  

20. Ludwig van Beethoven - Symfonia nr 7 A-dur, cz.2 Allegretto 

21. Józef Haydn - oratorium "Stworzenie świata" - wstęp 

Romantyzm:  

22. Henryk Wieniawski - koncert skrzypcowy d-moll nr 2 cz. I  

23. Franciszek Schubert - pieśń "Król Elfów" 

24. Stanisław Moniuszko - Aria Skołuby z opery "Straszny dwór" 

25. Stanisław Moniuszko - pieśń "Dziad i baba" 

26. Camille Saint-Saëns - "Karnawał zwierząt" - Łabędź 

27. Modest Musorgski - "Obrazki z wystawy": Promenada 

28. Piotr Czajkowski - walc z baletu "Śpiąca królewna" 

29. Edvard Grieg - "Poranek" z I suity "Peer Gynt" 

30. Antonin Dvořák - koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 cz. I Allegro 

31. Claude Debussy - Preludium do "Popołudnia fauna" 

32. Fryderyk Chopin - Preludium Des-dur op.28 nr 15 "Deszczowe" 

33. Fryderyk Chopin - Walc op. 64 nr 1 "Minutowy" 

34. Fryderyk Chopin - Mazurek a-moll op.17 nr 4 

https://www.youtube.com/watch?v=1prweT95Mo0
https://www.youtube.com/watch?v=7ZNXBpO-uEo
https://www.youtube.com/watch?v=9aFUuHIdV1o
https://www.youtube.com/watch?v=pF8kMNp2noQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo
https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo
https://www.youtube.com/watch?v=exlyq70RGwQ
https://www.youtube.com/watch?v=-fnCEvMKzq0
https://youtu.be/54h8TxJyNy0?t=55
https://youtu.be/54h8TxJyNy0?t=1432
https://www.youtube.com/watch?v=UhPBT0dA_oA
https://www.youtube.com/watch?v=UhPBT0dA_oA
https://www.youtube.com/watch?v=U6S9cQNbENI
https://www.youtube.com/watch?v=U6S9cQNbENI
https://www.youtube.com/watch?v=Oi6XzxiHak4
https://www.youtube.com/watch?v=Oi6XzxiHak4
https://www.youtube.com/watch?v=Vi05EG6sTVQ
https://www.youtube.com/watch?v=T9_NQB07kqI
https://www.youtube.com/watch?v=swmRZWOumhU
https://www.youtube.com/watch?v=3Y1g0c747x0
https://www.youtube.com/watch?v=lgwkJkB6pno
https://www.youtube.com/watch?v=tcf9xyiFjXA
https://www.youtube.com/watch?v=3qrKjywjo7Q
https://www.youtube.com/watch?v=uGaNsJHqnH4
https://www.youtube.com/watch?v=jxbtVn5MryA
https://www.youtube.com/watch?v=8fATAQtY9ag
https://www.youtube.com/watch?v=o1UkK5jFALY
https://www.youtube.com/watch?v=aCphwVnD_hM
https://www.youtube.com/watch?v=R2d2spnXyLA
https://www.youtube.com/watch?v=17_aQJjGjIQ
https://www.youtube.com/watch?v=xW-Vb615l7Q


35. Fryderyk Chopin - Koncert fortepianowy f-moll op. 21 nr 2, cz. 2 

Larghetto 

XX wiek: 

36. Ryszard Strauss - poemat symfoniczny "Tako rzecze Zaratustra" cz. I 

37. Karol Szymanowski - Etiuda b-moll op.4 nr 3 

38. Sergiusz Prokofiew - "Taniec rycerzy" z baletu "Romeo i Julia" 

39. Philip Glass - Glassworks cz. I "Opening" 

40. Krzysztof Penderecki - Polskie Requiem: chaconne   

41. Henryk Mikołaj Górecki - 3 symfonia "Symfonia pieśni żałosnych" 

cz.2 

XXI wiek: 

42. John Williams - Muzyka do filmu "Harry Potter" - Prolog 

43. Howard Shore - Muzyka do filmu "Władca pierścieni" - The Shire 

44. Marcel Chyrzyński - Ukiyo-e 

45. Paweł Mykietyn - 3 for 13 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsIzN8YRsgU
https://www.youtube.com/watch?v=MsIzN8YRsgU
https://www.youtube.com/watch?v=exveTEjJa5E
https://www.youtube.com/watch?v=saN_mAgPmSI
https://www.youtube.com/watch?v=SyDo3h1Tu7c
https://www.youtube.com/watch?v=3ULLItGR6mM
https://www.youtube.com/watch?v=REiRYbXg8rE
https://www.youtube.com/watch?v=HN2DiY5OXF4
https://www.youtube.com/watch?v=HN2DiY5OXF4
https://www.youtube.com/watch?v=UuPb1J_RCJM
https://www.youtube.com/watch?v=IlmiRndxkU8
https://www.youtube.com/watch?v=XX5JQaPNH-4
https://www.youtube.com/watch?v=XjdDhQG02xs

