
Zasady przeprowadzania egzaminu wstępnego do POSM II st. i PSM II st. 

w specjalności Instrumentalistyka (wszystkie instrumenty) 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

1. Egzamin wstępny do klasy pierwszej POSM II st. i PSM II st. w specjalności 

Instrumentalistyka odbywa się w sposób zdalny. 

2. Egzamin do klasy pierwszej jest przeprowadzany wyłącznie z instrumentu głównego. 

3. Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza oprócz egzaminu z instrumentu głównego 

obejmuje również egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów teoretycznych: kształcenia 

słuchu, zasad muzyki i literatury muzycznej, na który kandydaci stawiają się osobiście  

w siedzibie ZSM w Częstochowie ul. Jasnogórska 30, w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 

11.00, sala 59. 

4. Wszyscy Kandydaci do POSM II st. i PSM II st. są zobowiązani do realizacji nagrania wideo, 

obejmującego cały program egzaminu wstępnego z instrumentu głównego. 

5. Nagranie wideo będzie wykorzystane przez Szkołę wyłącznie do celów rekrutacji. 

6. Nagranie musi spełniać następujące kryteria: 

a) kandydat najpierw przedstawia się (imię i nazwisko), następnie czyta program, który 

wykonuje na egzaminie (kompozytor, tytuł utworu, tonacja, opus, numer itd.), po czym 

wykonuje program egzaminu); 

b) całe nagranie (włącznie z autoprezentacją) musi być wykonane z jednego ujęcia, bez 

zatrzymywania urządzenia nagrywającego. Niedopuszczalne jest np. przerywanie 

nagrania po autoprezentacji lub po którymkolwiek utworze i wznowienia nagrania po 

przerwie; 

c) odległość urządzenia nagrywającego od kandydata powinna być taka, aby w kadrze 

widać było sylwetkę kandydata. Ze względu na jakość dźwięku urządzenie nagrywające 

powinno być umieszczone w odległości ok. 1,5 metra od źródła dźwięku; 

d) przez cały czas trwania nagrania urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk musi znajdować 

się w tym samym miejscu i położeniu; 

e) nie można dokonywać korekt po realizacji nagrania; 

f) nagranie może być zarejestrowane dowolnym urządzeniem do nagrywania wideo 

(kamera, smartfon, kamera internetowa, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania 

wideo, itp.); 

g) plik z nagraniem należy nazwać według następującego schematu: 

NazwiskoKandydata_ImięKandydata_NumerWniosku_Instrument 

Przykładowo plik może mieć więc nazwę: Kowalski_Jan_12/POSM_Fortepian 

Pliki nazwane w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację kandydata nie 

będą rozpatrywane. 

7. Nagranie należy przesłać do dnia 9 czerwca 2020 r. na adres e-mail: 

rekrutacja@zsmuz.czest.pl lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Szkoły na nośniku 

danych umożliwiającym skopiowanie pliku (pendrive, dysk przenośny, karta pamięci itp.). 

8. Pracownik Sekretariatu Szkoły jest zobowiązany do wydania pisemnego potwierdzenia 

osobie dostarczającej nagranie osobiście, lub w przypadku przesłania nagrania – do 

potwierdzenia odbioru mailem zwrotnym. Brak potwierdzenia mailowego w ciągu dwóch 

dni roboczych może oznaczać, że nagranie nie wpłynęło na szkolną pocztę. W takim 

przypadku należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem Szkoły: (34) 

324-56-42, lub (34) 324-56-43. 

9. Wraz z nagraniem należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły lub przesłać mailem wypełnioną 

i podpisaną zgodę na wykorzystanie nagrania wideo do celów rekrutacji, której wzór 

znajduje się poniżej. 

mailto:rekrutacja@zsmuz.czest.pl


10. Program wykonywany na nagraniu obejmuje następujące utwory, wykonywane solo (bez 

akompaniamentu): 

a) fortepian (wszystkie utwory z pamięci) 

1) utwór Johanna Sebastiana Bacha 

2) Etiuda na biegłość palcową 

3) Allegro sonatowe 

b) akordeon 

Dwa kontrastujące utwory (z pamięci) 

c) organy (program wykonany na fortepianie lub pianinie, preferowane wykonanie  

z pamięci) 

1) Utwór polifoniczny 

2) Etiuda 

3) Utwór dowolny 

d) skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas (preferowane wykonanie programu  

z pamięci, z wyjątkiem sonaty): 

1) Etiuda 

2) Do wyboru: 

• Koncert 

• Utwór dowolny 

• Sonata 

e) gitara: 

1) Do wyboru: 

• Temat z wariacjami 

• Forma cykliczna 

2) Do wyboru: 

• Etiuda 

• Utwór dowolny 

f) instrumenty dęte (wszystkie): 

1) Etiuda (wykonanie z nut) 

2) Utwór dowolny (wykonanie z pamięci); 

g) perkusja: 

1) Etiuda na werbel, 

2) Utwór dowolny na perkusyjny instrument melodyczny. 

11. Egzamin wstępny, polegający na przesłuchaniu nagrań nadesłanych przez kandydatów 

przez komisję egzaminacyjną, odbędzie się w następujących terminach: 

a) fortepian, organy, akordeon – 15 czerwca 2020, godz. 12.00 

b) instrumenty smyczkowe i gitara – 16 czerwca, godz. 13.00 

c) instrumenty dęte i perkusja – 17 czerwca, godz. 13.30 

12. Wyniki egzaminów wstępnych zostaną ogłoszone po zakończeniu procesu rekrutacji, 

najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na wykorzystanie nagrania wideo do celów rekrutacji 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie nagrania wideo, zawierającego utwory egzaminacyjne 

wykonywane przez mojego syna/moją córkę* 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

do celów rekrutacji w POSM II st./PSM II st.* Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa 

Żebrowskiego w Częstochowie, na rok szkolny 2020/2021. 

Jednocześnie oświadczam, że materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza 

zgoda jest ograniczona czasowo do celów rekrutacyjnych i dotyczy nagrań przesłanych do 

Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie na adres: 

rekrutacja@zsmuz.czest.pl 

* właściwe podkreślić 

Częstochowa, ……………………………………………. …….……………………………………..……………………………… 

 

Podstawa prawna: ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 

2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) 

 

 

 

 

Imię i nazwisko kandydata 

czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 


