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EGZAMINY WSTĘPNE 
do szkoły muzycznej II stopnia 

 

INFORMACJE O WYMAGANIACH  

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY:  
PRZEDMIOT GŁÓWNY – wybrany instrument 
 
Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest przedłożyć komisji wykonywany program w wersji 
drukowanej. 
 
Szkoła może zapewnić nauczycieli akompaniatorów. Kandydaci spoza szkoły muzycznej w Głogowie proszeni są 
o zgłoszenie zapotrzebowania na akompaniament wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły oraz o dołączenie nut. 
Dopuszcza się występ kandydata z własnym akompaniatorem. 

 

FORTEPIAN 

1. szybka część sonatiny lub sonaty klasycznej (allegro sonatowe lub rondo) 

2. utwór dowolny 

Cały program należy wykonać z pamięci. 

AKORDEON 

 dwa utwory dowolne  zróżnicowane  w stylu i charakterze 

Cały program należy wykonać z pamięci. 

SKRZYPCE 

1. etiuda (dopuszczalne wykonanie z nut) 

2. jedna część koncertu lub utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu (wykonane z pamięci) 

 

WIOLONCZELA 

1. dowolna etiuda na wiolonczelę solo – wykonana z pamięci 

2. jedna część koncertu lub sonaty z towarzyszeniem fortepianu (dopuszcza się wykonanie z nut) 

GITARA 

1. etiuda na dowolny problem techniczny 

2. utwór dowolny 

Cały program należy wykonać z pamięci, utwory muszą pochodzić z różnych epok. 

INSTRUMENTY DĘTE: SAKSOFON, KLARNET, FLET, TRĄBKA 

 dwa utwory dowolne 

Co najmniej jeden utwór należy wykonać z pamięci. 
Co najmniej jeden utwór należy wykonać z towarzyszeniem akompaniamentu. 
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EGZAMIN Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I OGÓLNEJ WIEDZY MUZYCZNEJ 

 

Egzamin ma formę pisemną, trwa 45 minut. 

W przypadku kandydatów, którzy nie uczęszczali do szkoły muzycznej I stopnia, egzamin przeprowadza się 

w formie ustnej – indywidualnej rozmowy z kandydatem 

 

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

 interwały, trójdźwięki, dominanta septymowa – budowa, rozpoznawanie, 

 zapisanie jednogłosowej melodii oraz rytmu,  

 znajomość gam do 5 znaków przykluczowych. 

OGÓLNA WIEDZA MUZYCZNA 

 podstawowe informacje na temat epok muzycznych i kompozytorów,  

 znajomość pojęć związanych z: elementami dzieła muzycznego, fakturą,  

 wiedza na temat głosów oraz instrumentów muzycznych,  

 znajomość form i gatunków muzycznych: rondo, wariacje, ABA, sonata, symfonia, fuga, 

 podstawowa znajomość polskich tańców ludowych. 

 


