
 

 

 

 

 

WYTYCZNE DLA KANDYDATÓW 

 

Badanie przydatności składa się z trzech zadań. Proszę o wysłanie dwóch nagrań 

w popularnym formacie video (mogą być w dwóch osobnych plikach lub w jednym 

razem/połączonym) – to zadania A) i B) – na których będzie widoczna cała postać kandydata 

i słyszalne całe nagranie. Nagrania mogą być zrealizowane dowolnym urządzeniem (np. 

aparat foto, kamera, smartfon). Zadanie trzecie – czyli zadanie C) – polega na wydrukowaniu 

i wypełnieniu przez kandydata załączonego formularza prawidłowymi odpowiedziami (jeżeli 

kandydat nie potrafi czytać i pisać, to formularz wypełnia rodzic/opiekun). Po wypełnieniu 

formularza proszę zrobić jego zdjęcie lub zeskanować go. Nagrania i zdjęcie/skan formularza 

wysyłamy w jednej wiadomości do dnia 21 czerwca br. do godziny 23:59 na adres mailowy: 

psmraciborz@psmraciborz.pl lub na służbowy numer telefonu komórkowego 

PSM w Raciborzu: +48 577 197 315. UWAGA!: Jeżeli nie dysponują Państwo możliwością 

wydrukowania formularza, to zamiast zdjęcia/skanu proszę w treści wysyłanej wiadomości 

(mailowej lub na tel. kom.) wypisać poprawne odpowiedzi do kolejnych pytań formularza 

według wzoru: Nazwisko_Imię_kandydata.1A,2A,3A,4A (itd… aż do piętnastego pytania). 

ZADANIA: 

A) Pierwsze nagranie kandydata (długość maximum 90 sekund) – kandydat mówi swoje imię 

i nazwisko, potem śpiewa (bez podkładu/instrumentu) piosenkę STO LAT, a po zaśpiewaniu 

odpowiada na pytanie: dlaczego chciałby uczyć się gry na instrumencie w szkole muzycznej? 

(Komisja ocenia pkt 1 i 2 z czwartej strony podania kandydata) 

 B) Drugie nagranie kandydata (długość maximum 30 sekund) – kandydat śpiewa jeszcze raz 

STO LAT (bez podkładu/instrumentu), a w środkowym fragmencie piosenki (nieprzekreślone 

linijki) równocześnie klaszcze na określonych sylabach według instrukcji (tzn. klaszcze tylko 

na te podkreślone): 

 

 

 

 

(Komisja ocenia pkt 4 i 5 z czwartej strony podania kandydata) 

C) Kandydat odpowiada na pytania z formularza. Komisja ocenia poprawność odpowiedzi. 

(Komisja ocenia pkt 3, 6 i 7 z czwartej strony podania kandydata) 

sto lat sto lat niech żyje żyje nam  

sto lat sto lat niech żyje żyje nam 

jeszcze raz jeszcze raz niech żyje żyje nam 

niech żyje nam 
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