
Szkoła Muzyczna II st. (4 - letnia)  

Nauka obejmuje czteroletni cykl kształcenia dla kandydatów od 13 do 23 lat           
(w wyjątkowych przypadkach może być od 10 roku życia), w godzinach 

popołudniowych. Mile widziane przygotowanie muzyczne w zakresie szkoły 

muzycznej I stopnia lub umiejętności odpowiadającymi absolwentowi szkoły 

muzycznej I stopnia. 

Termin składania wniosków na wszystkie specjalności to 10.06.2021 r. 

Egzaminy wstępne na wszystkie specjalności odbędą się 15.06.2021 r. 
(w Sali Kameralnej nr 218). 

Zapraszamy na konsultacje, które pomogą w przygotowaniach do egzaminów 

wstępnych! W tym celu najpierw prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem szkoły: 

sekretariat@psmplock.pl 

ŚPIEW SOLOWY 
Egzamin wstępny obejmuje:  

• badanie ogólnych predyspozycji kandydata do zawodowego kształcenia 

muzycznego, 

• badanie predyspozycji głosowych - kandydat zobowiązany jest zaprezentować 

dwa utwory wokalne różne w charakterze, w tym jeden w języku polskim, 

• recytacja w języku polskim wiersza lub innego dowolnego tekstu „z pamię-

ci” (min. 2 minuty). 

WOKALISTYKA JAZZOWA 
Egzamin wstępny obejmuje: 

• zaprezentowanie dwóch piosenek: standardu jazzowego w języku angielskim 

oraz jednego utworu o charakterze jazzowym w języku polskim;  



• recytacja w języku polskim wiersza lub innego dowolnego tekstu „z pamię-

ci” (min. 2 minuty). 

W przypadku piosenek konieczne jest posiadanie własnego podkładu muzy-

cznego na pendrive. Szkoła zapewnia sprzęt odtwarzający. 

SAKSOFON JAZZOWY 
Egzamin wstępny obejmuje:  

• 2 utwory solowe: Nr 9  - Estudo de Mecanismo H. Klosé 25 Estudos (Rev. Marcel 

Mule) oraz Nr 4 - Staccato Prelude James Rae 12 Modern Etudes for Saxophone, 

• 2 standardy jazzowe (do wyboru z następujących 4: Autumn Leaves, Blue Monk, 

Blue Moon, St. Thomas), 

• gra a vista oraz ze słuchu. 

Materiały nutowe i podkłady zostaną udostępnione na prośbę Kandydata, którą 

kierować należy na adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl 

FORTEPIAN JAZZOWY 
Egzamin wstępny obejmuje: 

• 2 zróżnicowane dowolne utwory solowe, na poziomie absolwenta szkoły 

muzycznej I st. 

• 2 standardy jazzowe do wyboru z następujących (w tym obowiązkowo jednym z 

nich blues): Blue Bossa, Equinox, Now’s the time, Tenor madnes; 

• gra a vista oraz ze słuchu. 

Materiały nutowe i podkłady zostaną udostępnione na prośbę Kandydata, którą 

kierować należy na adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl 
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GITARA JAZZOWA 
Egzamin wstępny obejmuje: 

• 2 dowolne standardy jazzowe, w tym obowiązkowy blues, 

• gra a vista oraz ze słuchu. 

W przypadku standardów konieczne jest posiadanie własnego podkładu 

muzycznego na pendrive. Szkoła zapewnia sprzęt odtwarzający oraz wzmacniacz 

do gitary. 

GITARA BASOWA 
Egzamin wstępny obejmuje: 
• standard swingowy (do wyboru z następujących: Tenor Madness, Mr P.C., Billie’s 

Bounce, Now’s The Time, Straight No Chaser, Blue Monk, Sandu), który należy 

zaprezentować z podkładem w formie: 

a) melodia tematu, 

b) akompaniament typu „walking” (przynajmniej jeden obrót formy), 

c) improwizacja bądź transkrypcja nagranej improwizacji (w drugim przypadku 

należy przedstawić komisji materiały nutowe), 

d) melodia tematu; 

• dowolny standard muzyki rozrywkowej w stylu innym niż swing (np. funk, bossa 

nova);  

• etiuda techniczna (konieczne jest posiadanie własnego podkładu muzycznego 

na pendrive); 

• gra a vista oraz ze słuchu. 

Szkoła zapewnia sprzęt odtwarzający oraz wzmacniacz do gitary basowej. 


