
XIII Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytorów

Stanisław Moniuszko

Regulamin konkursu:

1. Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytorów organizowany jest 
przez szkoły regionu śląskiego: PSM I i II st. w Gliwicach, PSM I i II st. w 
Jastrzębiu- Zdroju i PSM I st. w Raciborzu.

2. Opieka merytoryczna – CEA Region śląski
3. Termin finału: 9 czerwca 2022r. - w PSM I st w Raciborzu, godz. 

16.00.
4. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na 

temat życia i twórczości wybitnych kompozytorów, integracja uczniów i 
nauczycieli. Tematem tegorocznego konkursu jest  życie i twórczość 
Stanisława Moniuszki.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół  muzycznych I stopnia, klas
 IV-VI cyklu sześcioletniego oraz I-IV cyklu czteroletniego.

6. Materiały przygotowane przez organizatorów dotyczące życia i twórczości 
Stanisława Moniuszki oraz kanon utworów do rozpoznania zostaną 
udostępnione przez PSM I st, w Raciborzu na stronie internetowej szkoły 
w zakładce (fioletowy kafelek)  X  I I I     KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I 
TWÓRCZOŚCI KOMPOZYTORÓW ( www.psmraciborz.pl). 

7. Zgłoszenie – chęć udziału  w konkursu należy przesłać do dnia 09.05. 
2022 drogą mailową na adres: konkurs@psmraciborz.pl

8. Hasło do zamieszczonych materiałów, jak również pytania testowe do I 
etapu konkursu szkoły uzyskują po uprzednim zgłoszeniu woli 
uczestniczenia w konkursie.

9. Konkurs odbywa się w dwóch etapach, a każdy z nich przeprowadzany 
jest w formie pisemnej, polegającej na rozwiązaniu testu wiedzy na temat 
życia i twórczości Stanisława Moniuszki oraz rozpoznaniu dzieł 
kompozytora podanych w kanonie utworów do rozpoznania.

10. Etap I polega na wewnętrznych eliminacjach szkolnych, odbywających się
w wyznaczonym przez szkoły terminie – od  2 3 .  0  5.2022 do 
27.05.2022. Szkoły otrzymają potrzebne materiały do 
przeprowadzenia I etapu do dnia 20.05.2022

11. Z etapu I zakwalifikowanych jest maksymalnie 4 uczestników 
reprezentujących poszczególne szkoły w II etapie w dn. 09.06.2022 w 
PSM Racibórz

http://www.psmraciborz.pl/


12. Wypełnioną po I etapie kartę zgłoszeń, oraz potwierdzenie wpłaty 
należy przesłać na adres mailowy organizatora (pkt 7) do 3 1. 05. 2022. W 
tytule należy wpisać: XIII KONKURS O KOMPOZYTORACH i nazwa 
szkoły.

13. Uczestnicy wpłacają wpisowe (każdy uczestnik - 30 zł) przeznaczone na 
przygotowanie nagród, dyplomów i poczęstunku.

Wpisowe należy wpłacić do 31.05.2022 na konto Rady Rodziców PSM I 
 w Raciborzu  48 8475 0006 2001 0012 1880 0001 z dopiskiem XIII 
KONKURS O KOMPOZYTORACH – nazwa szkoły oraz imię i nazwisko 
ucznia.
14. Uczestnicy przyjeżdżają na etap międzyszkolny konkursu na koszt 

własny.
15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące konkursu – Koordynator XIII 

edycji – Barbara Wałach, PSM Racibórz- nr tel. 693114739  (dzwonić w 
godzinach dopołudniowych)



KARTA ZGŁOSZENIOWA

XIII Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytorów

(wypisujemy komputerowo lub drukowanymi literami)

pełna nazwa szkoły…………………………………………………………………………..

…...............................................................................................................................................

1. 
Imię: …………………………………………………………………………………

Nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

rok urodzenia: ………..                                   Klasa: …………………………….. cykl:.............................

nauczyciel: …………………………………………………………………….

2. 
Imię: …………………………………………………………………………………

Nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

rok urodzenia: ………..                                   Klasa: …………………………….. cykl:.............................

nauczyciel: …………………………………………………………………….

3. 
Imię: …………………………………………………………………………………

Nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

rok urodzenia: ………..                                   Klasa: …………………………….. cykl:.............................

nauczyciel: ……………………………………………………………………..

4.  
Imię: …………………………………………………………………………………

Nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

rok urodzenia: ………..                                   Klasa: …………………………….. cykl:.............................

nauczyciel: …………………………………………………………………….


