
  
   

   

               V SZKOLNY KONKURS ROZPOZNAWANIA UTWORÓW    

                                           FRYDERYKA CHOPINA    

                                                DLA KLAS 4,5,6,7,8   

   

                               Konkurs odbędzie się 16 grudnia 2022 r.                            

                       godz.12.05  na holu Szkoły  

   

Lista utworów:   

   

   

1. Mazurek B dur op. 7 nr.1  

2. Mazurek a moll op. 17 nr.4  

3. Polonez g moll  

4. Polonez A dur op. 40  

5. Polonez As dur op. 53   

6. Walc a moll op.34 nr.2  

7. Walc As dur op.34 nr.1  

8. Ballada g moll op.23   

9. Nokturn  Es dur op.9 nr 2   

10. Sonata B moll  op.35 (marche funebre)  

11. Koncert e-moll op. 11 cz. I   

12. Koncert f-moll op. 21 cz. II  

    
  

   

                                         Regulamin konkursu:   

   

1.   Celem konkursu jest:   

   

- rozwijanie umiejętności świadomego słuchania i rozpoznawania utworów;   

   

- zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu twórczości Fryderyka  Chopina   

   

- wzbudzanie zainteresowania arcydziełami muzyki klasycznej – budzenie     postaw patriotycznej wśród 

uczniów.   

   

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 4,5,6,7,8   



   

3. Konkurs obejmuje znajomość 12 utworów muzycznych zawartych w kanonie  konkursowym, umiejętność 

ich rozpoznawania i zanotowania na podstawie wysłuchanych fragmentów 45 sekundowych tytułu utworu 

a w przypadku  powtarzających się tytułów  także tonacji. ( podanie opusu oraz numeru  nie jest 

wymagane)   

Podczas  konkursu  będzie 10  fragmentów do rozpoznania  spośrod 12 podanych utworów.  

4. Każdy uczestnik konkursu może korzystać ze swoich notatek. (lista utworów itp.)  

   

   

5. Organizatorem konkursu jest p. Mariusz Sałata.   

   

6. Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora konkursu. Decyzje komisji są niepodważalne i 

ostateczne.   

   

7. Konkurs odbędzie się 16 grudnia (piątek) o godz. 12.05  na holu Szkoły  

  

8. Przewidywany czas trwania konkursu: ok. 15 minut.   

   

9. Każdy uczestnik, który rozpozna minimum 5 utworów otrzyma 2 oceny  celujące z muzyki.   

   

10. Dla laureatów konkursu (miejsca I – III) są 4 oceny celujące z muzyki    

   

11. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Mariusz Sałata   

   

12. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez Mobidziennik do 14 grudnia.   

   

13. Dla wszystkich uczestników  Organizator umożliwia cykliczne spotkania  przygotowujące uczestników do 

konkursu w piątki o godz.14.50 sala A50  

  

14. Materiały w formacie video oraz mp3 są dostępne na Clasrommie kod  iwjuuk7  


