Załącznik nr 1
do Regulaminu III Konkursu Piano e Forte 2021
Załącznik określa zakres wiedzy, w oparciu o który zostały skonstruowane pytania
do części teoretycznej oraz zadania praktyczne. Przykładowe pytania (cz. I), kanon
utworów (cz. II) oraz konkretne zadania do wykonania w części praktycznej na rok 2021
(cz. III) znajdują się na stronie www.PianoeForte.pl w zakładce „Materiały”.

Wymagania
Kategoria I
Część I – teoretyczna
Czas trwania: 10 minut
Liczba punktów: 0-19 pkt
Test jednokrotnego wyboru
Przyporządkowanie 10 pytań do 10 odpowiedzi
Uczeń potrafi określić w przybliżeniu czas powstania fortepianu. Zna imię i nazwisko
pierwszego konstruktora fortepianu. Umie nazwać rodzinę instrumentów, do której należy
fortepian. Potrafi nazwać inne chordofony klawiszowe (klawikord, klawesyn), z których
budowniczowie fortepianu czerpali inspirację. Umie określić zasadniczą różnicę w budowie
pomiędzy fortepianem i pianinem (poziomy i pionowy układ strun). Zna liczbę oktaw,
klawiszy oraz pedałów we współczesnym fortepianie oraz nazwy najważniejszych firm
produkujących fortepiany.

Część II – słuchowa
Czas trwania: 3 minuty
Liczba punktów: 0-6 pkt
Test słuchowy
Ułożenie listy 3 utworów w kolejności
Uczeń potrafi rozpoznać trzy fragmenty utworów pochodzących z listy kompozycji
przewidzianych do rozpoznania.

Część III – praktyczna
Czas trwania: do 7 minut
Test praktyczny
Realizacja 2 zadań praktycznych przy fortepianie
Czas trwania: do 2 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie dźwięków niskich i wysokich w oparciu
o charakterystykę strun (grube powlekane, cienkie podwójne i potrójne). Umie nazwać
poszczególne oktawy od oktawy subkontra do oktawy czterokreślnej. Potrafi wyjaśnić
w prosty sposób zasadę działania prawego i lewego pedału. Potrafi zagrać gamę C-dur
(lub inną gamę do dwóch znaków przykluczowych) w ruchu rozbieżnym przez jedną lub dwie
oktawy z uwzględnieniem prawidłowej aplikatury. Na przykładzie gam lub innych
fragmentów utworów potrafi zademonstrować artykulację legato, portato, staccato
oraz dynamikę forte, piano, crescendo i diminuendo. Potrafi prawidłowo ustalić stopień
ważności poszczególnych głosów. Umie wyjaśnić znaczenie najważniejszych włoskich
terminów muzycznych.
Prezentacja utworu
Czas trwania: do 5 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Wykonanie z pamięci dowolnego utworu (wybranego zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla Szkół Muzycznych I stopnia oraz OSM) o zróżnicowanej problematyce
wykonawczej, dopuszczalnie z nut w przypadku awangardowych kompozycji napisanych
w XX i XXI wieku. Krótkie omówienie dzieła z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień
technicznych, wykonawczych oraz interpretacyjnych. Omówienie odbywa się
przed wykonaniem dzieła i stanowi rodzaj zapowiedzi prezentacji utworu.

Kategoria II
Kategoria I FD
Część I – teoretyczna
Czas trwania: 10 minut
Liczba punktów: 0-19 pkt
Test jednokrotnego wyboru
10 pytań (wybór prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch wariantów)
Uczeń potrafi określić w przybliżeniu czas powstania fortepianu. Zna imię i nazwisko
pierwszego konstruktora fortepianu. Umie nazwać rodzinę instrumentów, do której należy
fortepian. Potrafi nazwać inne chordofony klawiszowe (klawikord, klawesyn), z których
budowniczowie fortepianu czerpali inspirację. Umie określić zasadniczą różnicę w budowie
pomiędzy fortepianem i pianinem (poziomy i pionowy układ strun). Potrafi nazwać różne
rodzaje fortepianów (poziome – stołowe, skrzydłowe; pionowe – fortepian-żyrafa, fortepianlira; pianino; hybrydy – fisharmonia, luthéal, pianola). Zna wymiary skrzyni, liczbę i nazwy
oktaw, klawiszy oraz pedałów we współczesnym fortepianie oraz nazwy najważniejszych
firm produkujących fortepiany.

Część II – słuchowa
Czas trwania: 3 minuty
Liczba punktów: 0-6 pkt
Test słuchowy
Zakreślenie 3 utworów z listy kompozycji oraz podanie kolejności odtwarzania utworów
Uczeń potrafi rozpoznać trzy fragmenty utworów pochodzących z listy kompozycji
przewidzianych do rozpoznania.

Część III – praktyczna
Czas trwania: do 10 minut
Test praktyczny
Realizacja 2 zadań praktycznych przy fortepianie
Czas trwania: do 3 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie dźwięków niskich i wysokich w oparciu
o charakterystykę strun (grube powlekane, cienkie podwójne i potrójne). Umie nazwać
poszczególne oktawy od oktawy subkontra do oktawy czterokreślnej. Potrafi wyjaśnić
w prosty sposób zasadę działania prawego i lewego pedału oraz prawidłowo zastosować pedał
synkopowany i rytmiczny w konkretnych fragmentach utworów. Potrafi zagrać gamy
(do pięciu znaków przykluczowych) oraz pasaże w ruchu rozbieżnym i równoległym
przez jedną lub dwie oktawy z uwzględnieniem prawidłowej aplikatury. Na przykładzie gam
lub innych fragmentów utworów potrafi zademonstrować różne rodzaje artykulacji oraz
dynamiki, a także niezależność artykulacyjną w poszczególnych głosach. Uczeń potrafi
zrealizować proste ornamenty: przednutki (długie, krótkie), mordenty (górny, dolny).
Potrafi prawidłowo ustalić stopień ważności poszczególnych głosów i realizować fragmenty
utworów w fakturach: homofonicznej, polimelodycznej oraz polifonicznej. Umie wyjaśnić
znaczenie najważniejszych włoskich terminów muzycznych oraz prawidłowo zrealizować
ich wskazania w wybranych fragmentach utworów.

Prezentacja utworu
Czas trwania: do 7 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Wykonanie z pamięci dowolnego utworu (wybranego zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla Szkół Muzycznych I stopnia oraz OSM) o zróżnicowanej problematyce
wykonawczej, dopuszczalnie z nut w przypadku awangardowych kompozycji napisanych
w XX i XXI wieku. Krótkie omówienie dzieła z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień
technicznych, wykonawczych oraz interpretacyjnych. Omówienie odbywa się
przed wykonaniem dzieła i stanowi rodzaj zapowiedzi prezentacji utworu.

Kategoria III
Kategoria II FD
Część I – teoretyczna
Czas trwania: 10 minut
Liczba punktów: 0-19 pkt
Test jednokrotnego wyboru
10 pytań (wybór prawidłowej odpowiedzi spośród trzech wariantów)
Uczeń potrafi podać datę, która określa czas powstania fortepianu. Zna imię i nazwisko
pierwszego konstruktora fortepianu oraz imiona i nazwiska innych budowniczych
fortepianów. Umie nazwać rodzinę instrumentów, do której należy fortepian. Potrafi nazwać
inne chordofony klawiszowe (klawikord, klawesyn), z których budowniczowie fortepianu
czerpali inspirację. Umie określić podobieństwa i różnice w budowie i funkcjonowaniu
mechanizmu pomiędzy fortepianem, a innymi instrumentami z rodziny chordofonów
klawiszowych: klawikordem i klawesynem. Wskazuje różnice w budowie pomiędzy
fortepianem a pianinem (poziomy i pionowy układ strun). Potrafi nazwać różne rodzaje
fortepianów (poziome – stołowe, skrzydłowe; pionowe – fortepian-żyrafa, fortepian-lira;
pianino; hybrydy – fisharmonia, luthéal, pianola). Zna wymiary skrzyni, liczbę i nazwy
oktaw, klawiszy oraz pedałów w fortepianach historycznych i współczesnych. Potrafi
wskazać podstawowe elementy budowy mechanizmu fortepianowego. Zna nazwy firm
produkujących fortepiany.

Część II – słuchowa
Czas trwania: 3 minuty
Liczba punktów: 0-6 pkt
Test słuchowy
Opis 3 utworów z listy kompozycji: kompozytor, gatunek / tytuł / tonacja / opus
Uczeń potrafi rozpoznać trzy fragmenty utworów pochodzących z listy kompozycji
przewidzianych do rozpoznania.

Część III – praktyczna
Czas trwania: do 12 minut
Test praktyczny
Realizacja 2 zadań praktycznych przy fortepianie
Czas trwania: do 3 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie dźwięków niskich i wysokich w oparciu
o charakterystykę strun (grube powlekane, cienkie podwójne i potrójne). Umie nazwać
poszczególne oktawy od oktawy subkontra do oktawy czterokreślnej. Potrafi wyjaśnić
w prosty sposób zasadę działania prawego, środkowego i lewego pedału oraz prawidłowo
zastosować prawy (synkopowany, rytmiczny i antycypowany), środkowy oraz lewy pedał
w konkretnych fragmentach utworów. Potrafi zagrać gamy (do siedmiu znaków
przykluczowych) oraz pasaże w ruchu rozbieżnym i równoległym z uwzględnieniem
prawidłowej aplikatury. Na przykładzie gam lub innych fragmentów utworów potrafi
zademonstrować różne rodzaje artykulacji oraz dynamiki, a także niezależność artykulacyjną
i rytmiczną w poszczególnych głosach. Uczeń potrafi zrealizować proste ornamenty: tryle,
przednutki (długie, krótkie), mordenty (górny, dolny), obiegniki. Potrafi prawidłowo ustalić
stopień ważności poszczególnych głosów i realizować fragmenty utworów w fakturach:
homofonicznej, polimelodycznej oraz polifonicznej. Zna i prawidłowo stosuje zasady
kształtowania formy dzieła. Umie wyjaśnić znaczenie najważniejszych włoskich terminów
muzycznych oraz prawidłowo zrealizować ich wskazania w wybranych fragmentach
utworów.
Prezentacja utworu
Czas trwania: do 9 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Wykonanie z pamięci dowolnego utworu (wybranego zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla Szkół Muzycznych I stopnia oraz OSM) o zróżnicowanej problematyce
wykonawczej, dopuszczalnie z nut w przypadku awangardowych kompozycji napisanych
w XX i XXI wieku. Krótkie omówienie dzieła z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień
technicznych, wykonawczych oraz interpretacyjnych. Omówienie odbywa się
przed wykonaniem dzieła i stanowi rodzaj zapowiedzi prezentacji utworu.

Kategoria IV
Kategoria III FD
Część I – teoretyczna
Czas trwania: 10 minut
Liczba punktów: 0-19 pkt
Test jednokrotnego wyboru
10 pytań (wybór prawidłowej odpowiedzi spośród trzech wariantów)
Uczeń potrafi podać datę, która określa czas powstania fortepianu. Zna imię i nazwisko
pierwszego konstruktora fortepianu oraz imiona i nazwiska innych budowniczych
fortepianów. Umie nazwać rodzinę instrumentów, do której należy fortepian. Potrafi nazwać
inne chordofony klawiszowe (klawikord, klawesyn), z których budowniczowie fortepianu
czerpali inspirację. Umie określić podobieństwa i różnice w budowie i funkcjonowaniu
mechanizmu pomiędzy fortepianem, a innymi instrumentami z rodziny chordofonów
klawiszowych: klawikordem i klawesynem. Wskazuje różnice w budowie pomiędzy
fortepianem a pianinem (poziomy i pionowy układ strun). Potrafi nazwać różne rodzaje
fortepianów (poziome – stołowe, skrzydłowe; pionowe – fortepian-żyrafa, fortepian-lira;
pianino; hybrydy – fisharmonia, luthéal, pianola). Zna wymiary skrzyni, liczbę i nazwy
oktaw, klawiszy oraz pedałów w fortepianach historycznych i współczesnych. Potrafi
wskazać podstawowe elementy budowy mechanizmu fortepianowego, a także zasadnicze
różnice w budowie i funkcjonowaniu mechaniki wiedeńskiej oraz angielskiej. Zna nazwy firm
produkujących fortepiany.

Część II – słuchowa
Czas trwania: 3 minuty
Liczba punktów: 0-6 pkt
Test słuchowy
Opis 3 utworów z listy kompozycji: kompozytor, gatunek / tytuł / tonacja / opus
Uczeń potrafi rozpoznać trzy fragmenty utworów pochodzących z listy kompozycji
przewidzianych do rozpoznania.

Część III – praktyczna
Czas trwania: do 15 minut
Test praktyczny
Realizacja 2 zadań praktycznych przy fortepianie
Czas trwania: do 3 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie dźwięków niskich i wysokich w oparciu
o charakterystykę strun (grube powlekane, cienkie podwójne i potrójne). Umie nazwać
poszczególne oktawy od oktawy subkontra do oktawy czterokreślnej. Potrafi wyjaśnić
w prosty sposób zasadę działania prawego, środkowego i lewego pedału oraz prawidłowo
zastosować prawy (synkopowany, rytmiczny i antycypowany), środkowy oraz lewy pedał
w konkretnych fragmentach utworów. Potrafi zagrać gamy (do siedmiu znaków
przykluczowych) w ruchu rozbieżnym i równoległym z uwzględnieniem prawidłowej
aplikatury. Na przykładzie gam lub innych fragmentów utworów potrafi zademonstrować
różne rodzaje artykulacji oraz dynamiki, a także niezależność artykulacyjną i rytmiczną
w poszczególnych głosach. Uczeń potrafi zrealizować proste ornamenty: tryle, przednutki
(długie, krótkie), mordenty (górny, dolny), obiegniki z uwzględnieniem zasad wykonawczych
obowiązujących w danym okresie stylistycznym. Potrafi prawidłowo ustalić stopień ważności
poszczególnych głosów i realizować fragmenty utworów w fakturach: homofonicznej,
polimelodycznej oraz polifonicznej. Zna i prawidłowo stosuje zasady kształtowania formy
dzieła. Umie wyjaśnić znaczenie najważniejszych włoskich terminów muzycznych
oraz prawidłowo zrealizować ich wskazania w wybranych fragmentach utworów.
Prezentacja utworu
Czas trwania: do 12 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Wykonanie z pamięci dowolnego utworu (wybranego zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla Szkół Muzycznych I stopnia oraz OSM) o zróżnicowanej problematyce
wykonawczej, dopuszczalnie z nut w przypadku awangardowych kompozycji napisanych
w XX i XXI wieku. Krótkie omówienie dzieła z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień
technicznych, wykonawczych oraz interpretacyjnych. Omówienie odbywa się
przed wykonaniem dzieła i stanowi rodzaj zapowiedzi prezentacji utworu.

Kategoria V
Część I – teoretyczna
Czas trwania: 10 minut
Liczba punktów: 0-19 pkt
Test jednokrotnego wyboru
10 pytań (wybór prawidłowej odpowiedzi spośród trzech wariantów)
Uczeń potrafi podać datę, która określa czas powstania fortepianu oraz inne ważne daty
w historii rozwoju tego instrumentu. Zna imię i nazwisko pierwszego konstruktora fortepianu
oraz imiona i nazwiska innych budowniczych fortepianów. Umie nazwać rodzinę
instrumentów, do której należy fortepian. Potrafi nazwać inne chordofony klawiszowe
(klawikord, klawesyn), z których budowniczowie fortepianu czerpali inspirację.
Umie określić podobieństwa i różnice w budowie i funkcjonowaniu mechanizmu pomiędzy
fortepianem, a innymi instrumentami z rodziny chordofonów klawiszowych: klawikordem
i klawesynem. Wskazuje różnice w budowie pomiędzy fortepianem a pianinem (poziomy
i pionowy układ strun). Potrafi nazwać różne rodzaje fortepianów (poziome – stołowe,
skrzydłowe; pionowe – fortepian-żyrafa, fortepian-lira; pianino; hybrydy – fisharmonia,
luthéal, pianola). Zna wymiary skrzyni, liczbę i nazwy oktaw, klawiszy oraz pedałów
w fortepianach historycznych i współczesnych. Potrafi wskazać podstawowe elementy
budowy mechanizmu fortepianowego, a także zasadnicze różnice w budowie
i funkcjonowaniu mechaniki wiedeńskiej oraz angielskiej. Umie wyjaśnić pochodzenie
oraz zasadę funkcjonowania mechaniki odgórnej i jej wpływ na rozwój mechanizmu prawego
pedału we współczesnym fortepianie. Zna nazwy firm produkujących fortepiany.

Część II – słuchowa
Czas trwania: 3 minuty
Liczba punktów: 0-6 pkt
Test słuchowy
Opis 3 utworów z listy kompozycji: kompozytor, gatunek / tytuł / tonacja / opus
Uczeń potrafi rozpoznać trzy fragmenty utworów pochodzących z listy kompozycji
przewidzianych do rozpoznania.

Część III – praktyczna
Czas trwania: do 20 minut
Test praktyczny
Realizacja 2 zadań praktycznych przy fortepianie
Czas trwania: do 5 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie dźwięków niskich i wysokich w oparciu
o charakterystykę strun (grube powlekane, cienkie podwójne i potrójne). Umie nazwać
poszczególne oktawy od oktawy subkontra do oktawy czterokreślnej. Potrafi wyjaśnić
w prosty sposób zasadę działania prawego, środkowego i lewego pedału oraz prawidłowo
zastosować prawy (synkopowany, rytmiczny i antycypowany), środkowy oraz lewy pedał
w konkretnych fragmentach utworów. Potrafi zagrać gamy (do siedmiu znaków
przykluczowych) oraz pasaże w ruchu rozbieżnym i równoległym z uwzględnieniem
prawidłowej aplikatury. Na przykładzie gam lub innych fragmentów utworów potrafi
zademonstrować różne rodzaje artykulacji oraz dynamiki, a także niezależność artykulacyjną
i rytmiczną w poszczególnych głosach. Potrafi zrealizować struktury polimetryczne,
polirytmiczne, różne rodzaje ornamentów z uwzględnieniem zasad wykonawczych
obowiązujących w danym okresie stylistycznym. Potrafi prawidłowo ustalić stopień ważności
poszczególnych głosów i realizować fragmenty utworów w fakturach: homofonicznej,
polimelodycznej oraz polifonicznej. Zna i prawidłowo stosuje zasady kształtowania formy
dzieła. Umie wyjaśnić znaczenie włoskich terminów muzycznych oraz prawidłowo
zrealizować ich wskazania w wybranych fragmentach utworów.
Prezentacja utworu
Czas trwania: do 15 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Wykonanie z pamięci dowolnego utworu (wybranego zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla Szkół Muzycznych II stopnia oraz OSM) o zróżnicowanej problematyce
wykonawczej, dopuszczalnie z nut w przypadku awangardowych kompozycji napisanych
w XX i XXI wieku. Krótkie omówienie dzieła z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień
technicznych, wykonawczych oraz interpretacyjnych. Omówienie odbywa się
przed wykonaniem dzieła i stanowi rodzaj zapowiedzi prezentacji utworu.

Kategoria VI
Część I – teoretyczna
Czas trwania: 10 minut
Liczba punktów: 0-19 pkt
Test jednokrotnego wyboru
10 pytań (wybór prawidłowej odpowiedzi spośród trzech wariantów)
Uczeń potrafi podać datę, która określa czas powstania fortepianu oraz inne ważne daty
w historii rozwoju tego instrumentu. Zna imię i nazwisko pierwszego konstruktora fortepianu
oraz imiona i nazwiska innych budowniczych fortepianów. Umie nazwać rodzinę
instrumentów, do której należy fortepian. Potrafi nazwać inne chordofony klawiszowe
(klawikord, klawesyn), z których budowniczowie fortepianu czerpali inspirację.
Umie określić podobieństwa i różnice w budowie i funkcjonowaniu mechanizmu pomiędzy
fortepianem, a innymi instrumentami z rodziny chordofonów klawiszowych: klawikordem
i klawesynem. Wskazuje różnice w budowie pomiędzy fortepianem a pianinem (poziomy
i pionowy układ strun). Potrafi nazwać różne rodzaje fortepianów (poziome – stołowe,
skrzydłowe; pionowe – fortepian-żyrafa, fortepian-lira; pianino; hybrydy – fisharmonia,
luthéal, pianola). Zna wymiary skrzyni, liczbę i nazwy oktaw, klawiszy oraz pedałów
w fortepianach historycznych i współczesnych. Potrafi wskazać podstawowe elementy
budowy mechanizmu fortepianowego, a także zasadnicze różnice w budowie
i funkcjonowaniu mechaniki wiedeńskiej oraz angielskiej. Umie wyjaśnić pochodzenie
oraz zasadę funkcjonowania mechaniki odgórnej i jej wpływ na rozwój mechanizmu prawego
pedału we współczesnym fortepianie. Zna nazwy firm produkujących fortepiany.

Część II – słuchowa
Czas trwania: 3 minuty
Liczba punktów: 0-6 pkt
Test słuchowy
Opis 3 utworów z listy kompozycji: kompozytor, gatunek / tytuł / tonacja / opus
Uczeń potrafi rozpoznać trzy fragmenty utworów pochodzących z listy kompozycji
przewidzianych do rozpoznania.

Część III – praktyczna
Czas trwania: do 25 minut
Test praktyczny
Realizacja 2 zadań praktycznych przy fortepianie
Czas trwania: do 5 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie dźwięków niskich i wysokich w oparciu
o charakterystykę strun (grube powlekane, cienkie podwójne i potrójne). Umie nazwać
poszczególne oktawy od oktawy subkontra do oktawy czterokreślnej. Potrafi wyjaśnić
w prosty sposób zasadę działania prawego, środkowego i lewego pedału oraz prawidłowo
zastosować prawy (synkopowany, rytmiczny i antycypowany), środkowy oraz lewy pedał
w konkretnych fragmentach utworów. Potrafi zagrać gamy (do siedmiu znaków
przykluczowych) oraz pasaże w ruchu rozbieżnym i równoległym z uwzględnieniem
prawidłowej aplikatury. Na przykładzie gam lub innych fragmentów utworów potrafi
zademonstrować różne rodzaje artykulacji oraz dynamiki, a także niezależność artykulacyjną
i rytmiczną w poszczególnych głosach. Potrafi zrealizować struktury polimetryczne,
polirytmiczne, różne rodzaje ornamentów z uwzględnieniem zasad wykonawczych
obowiązujących w danym okresie stylistycznym. Potrafi prawidłowo ustalić stopień ważności
poszczególnych głosów i realizować fragmenty utworów w fakturach: homofonicznej,
polimelodycznej oraz polifonicznej. Zna i prawidłowo stosuje zasady kształtowania formy
dzieła. Umie wyjaśnić znaczenie włoskich terminów muzycznych oraz prawidłowo
zrealizować ich wskazania w wybranych fragmentach utworów.
Prezentacja utworu
Czas trwania: do 20 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Wykonanie z pamięci dowolnego utworu (wybranego zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla Szkół Muzycznych II stopnia) o zróżnicowanej problematyce wykonawczej,
dopuszczalnie z nut w przypadku awangardowych kompozycji napisanych
w XX i XXI wieku. Krótkie omówienie dzieła z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień
technicznych, wykonawczych oraz interpretacyjnych. Omówienie odbywa się
przed wykonaniem dzieła i stanowi rodzaj zapowiedzi prezentacji utworu.

Kategoria VII
Część I – teoretyczna
Czas trwania: 10 minut
Liczba punktów: 0-19 pkt
Test jednokrotnego wyboru
10 pytań (wybór prawidłowej odpowiedzi spośród trzech wariantów)
Uczeń potrafi podać datę, która określa czas powstania fortepianu oraz inne ważne daty
w historii rozwoju tego instrumentu. Zna imię i nazwisko pierwszego konstruktora fortepianu
oraz imiona i nazwiska innych budowniczych fortepianów. Umie nazwać rodzinę
instrumentów, do której należy fortepian. Potrafi nazwać inne chordofony klawiszowe
(klawikord, klawesyn), z których budowniczowie fortepianu czerpali inspirację.
Umie określić podobieństwa i różnice w budowie i funkcjonowaniu mechanizmu pomiędzy
fortepianem, a innymi instrumentami z rodziny chordofonów klawiszowych: klawikordem
i klawesynem. Wskazuje różnice w budowie pomiędzy fortepianem a pianinem (poziomy
i pionowy układ strun). Potrafi nazwać różne rodzaje fortepianów (poziome – stołowe,
skrzydłowe; pionowe – fortepian-żyrafa, fortepian-lira; pianino; hybrydy – fisharmonia,
luthéal, pianola). Zna wymiary skrzyni, liczbę i nazwy oktaw, klawiszy oraz pedałów w
fortepianach historycznych i współczesnych. Potrafi wskazać podstawowe elementy budowy
mechanizmu fortepianowego, a także zasadnicze różnice w budowie i funkcjonowaniu
mechaniki wiedeńskiej oraz angielskiej. Umie wyjaśnić pochodzenie oraz zasadę
funkcjonowania dźwigni kolanowej oraz mechaniki odgórnej i jej wpływ na rozwój
mechanizmu prawego pedału we współczesnym fortepianie. Zna nazwy firm produkujących
fortepiany.
Część II – słuchowa
Czas trwania: 3 minuty
Liczba punktów: 0-6 pkt
Test słuchowy
Opis 3 utworów z listy kompozycji: kompozytor, gatunek / tytuł / tonacja / opus
Uczeń potrafi rozpoznać trzy fragmenty utworów pochodzących z listy kompozycji
przewidzianych do rozpoznania.

Część III – praktyczna
Czas trwania: do 30 minut
Test praktyczny
Realizacja 2 zadań praktycznych przy fortepianie
Czas trwania: do 5 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie dźwięków niskich i wysokich w oparciu
o charakterystykę strun (grube powlekane, cienkie podwójne i potrójne). Umie nazwać
poszczególne oktawy od oktawy subkontra do oktawy czterokreślnej. Potrafi wyjaśnić
w prosty sposób zasadę działania prawego, środkowego i lewego pedału oraz prawidłowo
zastosować prawy (synkopowany, rytmiczny i antycypowany), środkowy oraz lewy pedał
w konkretnych fragmentach utworów. Potrafi zagrać gamy (do siedmiu znaków
przykluczowych) oraz pasaże w ruchu rozbieżnym i równoległym z uwzględnieniem
prawidłowej aplikatury. Na przykładzie gam lub innych fragmentów utworów potrafi
zademonstrować różne rodzaje artykulacji oraz dynamiki, a także niezależność artykulacyjną
i rytmiczną w poszczególnych głosach. Potrafi zrealizować struktury polimetryczne,
polirytmiczne, różne rodzaje ornamentów z uwzględnieniem zasad wykonawczych
obowiązujących w danym okresie stylistycznym. Potrafi prawidłowo ustalić stopień ważności
poszczególnych głosów i realizować fragmenty utworów w fakturach: homofonicznej,
polimelodycznej oraz polifonicznej. Zna i prawidłowo stosuje zasady kształtowania formy
dzieła. Umie wyjaśnić znaczenie włoskich terminów muzycznych oraz prawidłowo
zrealizować ich wskazania w wybranych fragmentach utworów.
Prezentacja utworu
Czas trwania: do 25 minut
Liczba punktów: 0 – 25 pkt
Wykonanie z pamięci dowolnego utworu (wybranego zgodnie z obowiązującą podstawą
programową dla Szkół Muzycznych II stopnia) o zróżnicowanej problematyce wykonawczej,
dopuszczalnie z nut w przypadku awangardowych kompozycji napisanych
w XX i XXI wieku. Krótkie omówienie dzieła z uwzględnieniem najważniejszych zagadnień
technicznych, wykonawczych oraz interpretacyjnych. Omówienie odbywa się
przed wykonaniem dzieła i stanowi rodzaj zapowiedzi prezentacji utworu.

