
Egzamin wstępny do PSM II st. obejmuje: 

    - sprawdzenie umiejętności praktycznych - prezentacja przygotowanych przez kandydata  

      utworów muzycznych 

      Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeleniej Górze, zdający w roku    

      ukończenia tej szkoły egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jeleniej   

      Górze, są zwolnieni z egzaminu praktycznego, jeżeli jest to ten sam instrument główny lub    

      realizowany instrument dodatkowy w szkole I stopnia i uzyskana ocena na świadectwie   

      ukończenia jest minimum dobra. 

    - sprawdzenie /egzamin w formie ustnej/ wiadomości z kształcenia słuchu i audycji muzycznych        

       z zakresu szkoły muzycznej I st. (wydział instrumentalny i wokalny). 

Sprawdzian dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym obejmuje: 

    - z kształcenia słuchu  

      a) rozpoznawanie i budowanie interwałów prostych – do 8 cz /patrz tab. 1/ 

      b) rozpoznawanie trójdźwięków durowych i molowych /patrz tab. 2/ 

      c) powtarzanie głosem schematu rytmicznego, 

      d) powtarzanie linii melodycznej 

   - z audycji muzycznych – znajomość zagadnień dotyczących 

      a) elementów dzieła muzycznego 

      b) podziału instrumentów muzycznych 

      c) rodzaju głosów ludzkich 

      d) polskich tańców ludowych 

      e) kompozytorów – Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin 

 O przyjęcie na wydział instrumentalny – instrumenty dęte, kontrabas oraz na wydział wokalny  

    mogą ubiegać się również kandydaci bez przygotowania muzycznego. 

    Egzamin wstępny obejmuje:  

    a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki                                                     

        przygotowanej przez kandydata – wykazanie głosowych i słuchowych  

        predyspozycji do nauki śpiewu 

    b) powtarzanie głosem melodii, trójdźwięków 

    c) odgadywanie ilości usłyszanych dźwięków 

    d) wyklaskiwanie prostych schematów rytmicznych 

    e) wykazanie podstawowej wiedzy z zakresu muzyki 

 

 
TABELA 1  

INTERWAŁY 

Nazwa interwału Oznaczenie symboliczne 

pryma czysta 1 

sekunda mała 2> 

sekunda wielka 2 

tercja mała 3> 

tercja wielka 3 

kwarta czysta 4 

kwarta zwiększona 4< 

kwinta zmniejszona 5> 

kwinta czysta 5 

seksta mała 6> 

seksta wielka 6 

septyma mała 7 

septyma wielka 7< 

oktawa czysta 8 

 

TABELA 2  

TRÓJDŹWIĘKI 

Nazwa akordu Postać akordu Oznaczenie symboliczne 

durowy postać zasadnicza (bez przewrotu) + 

postać tercji (I przewrót) + 

3 

postać kwinty (II przewrót) + 

5 

molowy postać zasadnicza (bez przewrotu) o 

postać tercji małej (I przewrót) o 

3> 

postać kwinty (II przewrót) o 

5 

zmniejszony - > 

zwiększony - < 

 


