
 

Regulamin  
szkolnego konkursu muzycznego 

„Jaka to melodia”  
 

dla uczniów klas IV-VII 
 

 
Cele konkursu: 
Konkurs ma za zadanie zachęcić i zmotywować uczniów do poznania twórczości 
kompozytorów narodowych tj. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski,  
a także wybitnych kompozytorów tj. Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven.  
Zdrowa rywalizacja w czasie lekcji powinna zaowocować w życiu dziecka, uwrażliwić ucznia 
na piękno muzyki klasycznej, rozwinąć jego percepcję i zachęcić do samodzielnego słuchania 
muzyki w domu. 
 
Zasady konkursu: 
Podczas konkursu należy rozpoznać ze słuchu utwory z historii muzyki – należy napisać tytuł 
i kompozytora. 
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas IV-VII. 
Konkurs będzie podzielony na poziomy trudności wg. klas: 

 klasa IV będzie miała do wysłuchania 30 utworów podczas semestru z wcześniej 
przygotowanej listy przez nauczyciela; na konkursie będzie do rozpoznania 10 z nich, 
(max. 20 punktów), 

 klasy V, VI i VII będą miały do wysłuchania podczas semestru 40 utworów z wcześniej 
przygotowanej listy przez nauczyciela; na konkursie będzie do rozpoznania 15 z nich 
(max. 30 punktów). 

Podczas konkursu będą do rozpoznania  tylko utwory, których uczniowie będą słuchali podczas 
minionych lekcji muzyki (w semestrze pierwszym lub drugim). 
Każdy fragment utworu będzie prezentowany przez pierwsze ok. 1 - 1,5 minuty, w taki sposób, 
że uczeń będzie mógł od razu zapisać poprawnie rozpoznany utwór – korzystając  
z wydrukowanej wcześniej listy 30 utworów. 
Maksymalnie uczeń np. klasy IV będzie mógł otrzymać 20 punktów, co oznacza, że za każdy 
rozpoznany utwór uczeń może otrzymać 2 punkty: 1 punkt za tytuł, 1 punkt za imię  
i nazwisko kompozytora. Uczeń może otrzymać 0/0,5/1 lub 1,5 punktu za utwór, w przypadku 
gdy rozpozna tylko część tytułu np. „Cztery pory” zamiast „Cztery pory roku” lub część imienia 
i nazwiska kompozytora. 
Konkurs będzie trwał 30 minut. 
Każdy utwór będzie prezentowany tylko jeden raz. 
Uczniowie podczas konkursu będą siedzieli osobno. 
Uczniowie podczas konkursu nie mogą korzystać ze słuchawek i telefonów komórkowych. 
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