
 
 

Harmonogram Rekrutacji do PSM II stopnia 
Im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju 

 na rok szkolny 2022/2023 
 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata lub pełnoletni kandydat ubiegający się o 
przyjęcie do PSM II stopnia składają wymagane dokumenty w terminie od 1 marca do 
dnia 26 maja 2022.  

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole 
muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy dostarczyć 
najpóźniej do dnia 1 września. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3. 

3. Egzamin wstępny odbędzie się w dniach 27-28 maja 2022 r. oraz 3-4 czerwca 2022 r.  

4. O dokładnej dacie i godzinie egzaminu kandydaci zostaną poinformowani, poprzez 
wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu podanych we 
wniosku o przyjęcie.  

5. Rekrutacja do klasy pierwszej polega na przeprowadzeniu egzaminu wstępnego. 

Egzamin wstępny obejmuje dwie części: indywidualne przesłuchania kandydatów 
z przygotowanych utworów muzycznych (egzamin praktyczny) oraz test pisemny z 
kształcenia słuchu z zakresu podstawy programowej szkoły muzycznej I stopnia. 

Zakres egzaminu praktycznego z gry na instrumencie: 

a) fortepian – etiuda, utwór polifoniczny  lub klasyczny, utwór kantylenowy; 

b) organy: program wykonywany na fortepianie: etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny, 
lub program wykonywany na organach: utwór pokazujący „technikę” (toccata lub utwór z 
solem pedałowym), „Małe Preludium i Fuga” J. S. Bacha, utwór dowolny; 

c) instrumenty smyczkowe – etiuda, I cz. koncertu, utwór dowolny; 

d) gitara – etiuda, wariacje lub dowolna część formy cyklicznej (sonata lub suita), utwór 
dowolny; 

e) instrumenty dęte – etiuda, jedna część koncertu lub utwór dowolny; 

f) akordeon - etiuda, jedna część koncertu lub utwór dowolny;  

g) perkusja – jedno ćwiczenie rytmiczne (np. werbel z techniką rudimentową), 
jedno ćwiczenie melodyczne ( np. wibrafon lub marimbafon - utwór 2, 3 lub 4-głosowy 
solo). 

 



 

Część pisemna – wymagania: 

a) Rozpoznawanie słuchowe gam, interwałów i akordów (trójdźwięki durowe i molowe w 
postaci zasadniczej i w przewrotach oraz D7, trójdźwięki zmniejszone i zwiększone w 
postaci zasadniczej); 

b) Dyktando melodyczne 1-głosowe; 

c) Dyktando rytmiczne 1-głosowe; 

Wiedza ogólnomuzyczna: 

d) Interwały, trójdźwięki (dur, moll, zmniejszony i zwiększony) oraz D7 – budowanie od 
podanego dźwięku, określanie; 

e) Gamy dur i moll (odmiany) do 3 znaków przykluczowych – budowanie, określanie; 

f) Triada harmoniczna – budowanie w danej tonacji. 

W części pierwszej egzaminu kandydat jest oceniany przez każdego członka komisji 
rekrutacyjnej w skali od 0 do 25 punktów, a wynik egzaminu jest obliczany jako średnia 
arytmetyczna punktów uzyskanych przez kandydata (suma punktów dzielona przez liczbę 
członków komisji). 

Pisemny test z kształcenia słuchu jest oceniany przez komisję rekrutacyjną w skali  
0 – 25 punktów. 

Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia w przypadku uzyskania wyniku łącznego z 
obu części egzaminu minimum 16 punktów.  

 

6. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub egzaminu 
kwalifikacyjnego w formie stacjonarnej, z przyczyn związanych z ograniczeniem nauczania 
stacjonarnego, zostaną one przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość.  

7. Zakres zdalnego egzaminu wstępnego lub kwalifikacyjnego będzie obejmował nagranie 
przygotowanych utworów oraz rozmowę komisji rekrutacyjnej z kandydatem na 
Platformie Teams.  

8. Kandydat zobowiązany jest do udostępnienia nagrania utworów w Internecie w serwisie 
You Tube, jako film niepubliczny.  

9. Repertuar prezentowany w nagraniu (nie dłuższym niż 5 minut) powinien być zgodny z 
zakresem wymagań egzaminu wstępnego dla danego instrumentu. Nagranie powinno być 
jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek ingerencji w obraz lub dźwięk, w całości nagrania 
powinna być widoczna cała sylwetka kandydata.  


