SZKOLNY KONKURS
WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW
V EDYCJA 2019/2020
– Fryderyk Chopin

Regulamin

Informacje ogólne

1.

Tematem konkursu jest życie i twórczość Fryderyka Chopina (w 2020 roku przypada

210-ta rocznica urodzin kompozytora).
2.

Celem Konkursu jest:


poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości kompozytorów, w roku szkolnym
2019/2020- Fryderyka Chopina wśród uczniów ZPSA

3.



propagowanie dziedzictwa narodowego



rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina



kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka



prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych

Konkurs przeznaczony jest obowiązkowo dla uczniów klas VI cyklu 6-letniego, IV

cyklu 4-letniego, VI POSA oraz VII, VIII profilu muzycznego ZPSA. W konkursie mogą
również uczestniczyć uczniowie innych klas ZPSA.
4.

Jury powołują organizatorzy Konkursu.

5.

Decyzje Jury są niepodważalne i nieodwołalne.

6.

Osobą odpowiedzialną za konkurs i jego przebieg jest Sabina Zwijacz-Kozica.

7.

I Etap Konkursu nauczyciele od przedmiotu Audycje muzyczne, Literatura muzyczna

przeprowadzają w ramach swoich zajęć lekcyjnych lub o ustalonej przez siebie godzinie do
11 marca 2020 r.
Finał konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2020 r.

8.

Regulamin konkursu i Materiały do I etapu Konkursu zostaną rozdane wszystkim

uczestnikom,

jak

również

będą

dostępna

na

stronie

internetowej

szkoły:

http://www.psmzakopane.pl/

9.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureatów.

Laureaci będą mieć podwyższony stopień z przedmiotu Audycje Muzyczne, Literatura
muzyczna:
Za wyróżnienie ocena 5 z przedmiotu
Za 3 miejsce 6 z przedmiotu
Za 2 miejsce 6 z przedmiotu i podwyższenie oceny końcoworocznej o pół stopnia
Za 1 miejsce 6 z przedmiotu i podniesienie oceny końcoworocznej o cały stopień

Przebieg konkursu

Forma
I etap (Eliminacje) to test obejmujący część teoretyczną. Jest przeprowadzany przez
nauczyciela przedmiotu Audycje Muzyczne, Literatura muzyczna.
Do Finału przechodzą uczniowie którzy uzyskali największą ilość punktów.
Czas trwania Eliminacji - 30 minut
Wymagania:
 znajomość wiedzy na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina na podstawie
materiałów rozdanych uczniom i umieszczonych na stronie szkoły
 w Finale ( II etap) znajomość wybranych utworów Chopina (lista utworów)

