Regulamin szkolnego konkursu
„Fryderyk Chopin - życie i twórczość”
dla uczniów PSM I st. im. F. Chopina
w Krośnie Odrzańskim
I Organizator:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim

II Cele konkursu:
• zapoznanie uczniów z postacią patrona naszej szkoły Fryderyka Chopina
• popularyzacja wśród dzieci i młodzieży życia i twórczości wielkiego polskiego
kompozytora Fryderyka Chopina
• poszerzenie wiedzy o Fryderyku Chopinie
• promowanie twórczości Fryderyka Chopina
• rozwijanie zainteresowań twórczością Fryderyka Chopina
• edukacja młodego pokolenia poprzez ukazanie twórczości Fryderyka Chopina
• kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do wielkiego Polaka
• skierowanie uwagi młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z życiem
i twórczością kompozytora
• prezentacja twórczości o wysokich walorach estetycznych

III PRZEPISY OGÓLNE
Konkurs adresowany jest OBOWIĄZKOWO do uczniów klas IV, V, VI cyklu
sześcioletniego oraz do uczniów z klas II, III, IV cyklu czteroletniego. Chętni uczniowie
z klasy I cyklu czteroletniego również mogą (nieobowiązkowo) brać udział w tym
konkursie po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora do dnia 8 marca 2021r.
• Konkurs będzie odbywał się bez podziału na kategorie wiekowe
• Tematem konkursu jest życie i twórczość Fryderyka Chopina

• Konkurs odbędzie się w formie testu pisemnego

IV ZASADY KONKURSU
• Organizatorzy przewidują jeden etap w formie testu pisemnego
(wiedza teoretyczna i rozpoznawanie utworów)
• Konkurs odbędzie się 15, 16 marca 2021 r. na zajęciach ogólnomuzycznych
w poszczególnych klasach
• Organizator poinformuje o terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczeniu
nagród i dyplomów.

V KOMISJA KONKURSOWA
• Komisja konkursowa powoływana jest przez organizatorów.
• Skład komisji:
p. Katarzyna Irzykowska
p. Barbara Jakuboszczyk
• Komisja Konkursowa dokona oceny na podstawie testu pisemnego i wybierze
laureatów konkursu z poszczególnych klas.
• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
• Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

VI NAGRODY
• Komisja Konkursowa nagrodzi laureatów
• Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Wszystkie prace pisemne konkursu stają się własnością organizatorów.
• W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
• Regulamin Konkursu jest dostępny u organizatora p. Katarzyny Irzykowskiej i na stronie
internetowej szkoły www.psm.krosnoodrzanskie.pl.

Obowiązujące wiadomości:
Wiadomości z zakresu życia i twórczości Fryderyka Chopina na podstawie stron
internetowych:
http://pl.chopin.warsawtour.pl/poznaj-chopina/
https://culture.pl/pl/tworca/fryderyk-chopin
https://wielkitest.tvp.pl/35561171/rozwiaz-wielki-test-o-chopinie
oraz filmu dostępnego na YouTube „Warszawa Chopina”
https://www.youtube.com/watch?v=s2_coVXj9bI

Literatura muzyczna:
Fryderyk Chopin
3 Etiudy: E-dur op.10 nr 3
F-dur op.10 nr 8
c-moll op.10 nr 12
3 Nokturny: b-moll op. 9 nr 1
Es-dur op. 9 nr 2
H-dur op. 62 nr 1
3 Polonezy: B-dur op. posth. (młodzieńczy)
A-dur op.40 nr 1
As-dur op. 53
2 Walce: Des-dur op.64 nr 1
As-dur op. 64 nr 3
2 Mazurki: g-moll op. 24 nr 1,
C-dur op. 56 nr 2
2 Preludia: h-moll op. 28 nr 6
Des-dur op. 28 nr 15 (deszczowe)
3 Pieśni: „Życzenie” op. 74 nr 1,
„Smutna rzeka” op. 74 nr 3
„Poseł” op.74 nr 7
Koncert fortepianowy: f-moll op.21, cz. III „Allegro vivace”
Koncert fortepianowy e-moll op. 11, cz. I " Allegro maestoso"

