
EGZAMINY KOŃCOWE 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DLA KLAS DRUGICH  

SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA 

 

12 maja (wtorek) – obowiązkowy dla wszystkich uczniów sprawdzian 

słuchowy z LITERATURY MUZYCZNEJ – KANON 

• W dniu sprawdzianu na adresy mailowe uczniów zostanie przesłany 

dokument tekstowy oraz pliki dźwiękowe: 10 przykładów z kanonu 

podstawowego oraz 6 przykładów z kanonu rozszerzonego. 

• Wiadomość zostanie wysłana pół godziny przed lekcją, czyli o godz. 

17.45. 

• Po odebraniu i odczytaniu wiadomości mailowej uczniowie niezwłocznie 

informują o tym fakcie nauczyciela, wysyłając do niego SMS o treści: 

DOSTAŁAM/ DOSTAŁEM. 

• W przypadku nie otrzymania maila uczniowie niezwłocznie informują o 

tym fakcie nauczyciela, dzwoniąc do niego na podany im wcześniej 

numer telefonu. Dalsze kroki w tej sytuacji uzgadniane będą na bieżąco. 

Nauczyciel dołoży wszelkiej staranności i wysiłków, aby każdy uczeń w 

tym dniu mógł napisać sprawdzian. 

• Sprawdzian przewidziany jest na 45 minut. 

• W trakcie pisania sprawdzianu uczniowie mogą korzystać z listy utworów 

kanonicznych rozdanej na początku roku szkolnego (jeśli ktoś jej nie ma, 

proszę o kontakt). 

• W trakcie pisania sprawdzianu nie korzysta się z pomocy Internetu oraz 

z aplikacji do rozpoznawania muzyki (liczymy na uczciwość naszych 

uczniów!). 

• Uczeń może uzupełnić sprawdzian w najwygodniejszy dla siebie wybrany 

sposób, tzn.:  

➢ uzupełnić go w edytorze tekstowym lub innym, a następnie zapisać 

zmiany w dokumencie i odesłać go na maila;  

➢ wydrukować dokument, uzupełnić ręcznie, następnie zrobić 

wyraźne zdjęcie i odesłać je mailowo;  

➢ zapisać odpowiedzi w zeszycie, zrobić wyraźne zdjęcie i odesłać je 

na maila. 



• Po napisaniu sprawdzianu oraz po załączeniu dokumentu w załączniku 

uczniowie niezwłocznie odsyłają mail z napisanym sprawdzianem do 

nauczyciela na adres mailowy muzyczna.anna@gmail.com 

• Równocześnie uczniowie wysyłają do nauczyciela SMS o treści: 

WYSŁAŁAM/WYSŁAŁEM. 

• Nauczyciel potwierdza uczniowi przez wiadomość SMS otrzymanie maila 

z załączonym sprawdzianem. 

• Nauczyciel będzie oczekiwać na maile jeszcze przez pół godziny po 

zakończeniu lekcji, tzn. do godz. 19.35. 

• Ze względu na szybkość łącza internetowego oraz transfer danych zaleca 

się jednak, aby maile odesłać jak najszybciej po napisaniu sprawdzianu. 

• Maile przysłane po godz. 19.35 nie będą oceniane. 

• Oceny ze sprawdzianu słuchowego zostaną udostępnione każdemu 

uczniowi z osobna w wiadomości mailowej. 

• Ocena uzyskana z egzaminu ma znaczący wpływ na ocenę końcową 

z przedmiotu LITERATURA MUZYCZNA. 

 

 

19 maja (wtorek) – egzamin końcowy z przedmiotu LITERATURA MUZYCZNA 

• W dniu egzaminu na adresy mailowe uczniów zostanie przesłany 

dokument tekstowy oraz pliki dźwiękowe do niektórych zadań. 

• Wiadomość zostanie wysłana pół godziny przed lekcją, czyli o godz. 

17.45. 

• Po odebraniu i odczytaniu wiadomości mailowej uczniowie niezwłocznie 

informują o tym fakcie nauczyciela, wysyłając do niego SMS o treści: 

DOSTAŁAM/ DOSTAŁEM. 

• W przypadku nie otrzymania maila uczniowie niezwłocznie informują o 

tym fakcie nauczyciela, dzwoniąc do niego na podany im wcześniej 

numer telefonu. Dalsze kroki w tej sytuacji uzgadniane będą na bieżąco. 

Nauczyciel dołoży wszelkiej staranności i wysiłków, aby każdy uczeń w 

tym dniu mógł napisać egzamin. 

• Egzamin przewidziany jest na 45 minut. 

• W trakcie pisania egzaminu nie korzysta się z pomocy Internetu, 

zeszytów, podręcznika, prezentacji, skryptów ani innych materiałów 

naukowych (liczymy na uczciwość naszych uczniów!). 
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• Uczeń może uzupełnić egzamin w najwygodniejszy dla siebie wybrany 

sposób, tzn.:  

➢ uzupełnić go w edytorze tekstowym lub innym, a następnie zapisać 

zmiany w dokumencie i odesłać go na maila;  

➢ wydrukować dokument, uzupełnić ręcznie, następnie zrobić 

wyraźne zdjęcie i odesłać je mailowo;  

➢ zapisać odpowiedzi w zeszycie, zrobić wyraźne zdjęcie i odesłać je 

na maila. 

• Po napisaniu egzaminu oraz po załączeniu dokumentu w załączniku 

uczniowie niezwłocznie odsyłają mail z napisanym egzaminem do 

nauczyciela na adres mailowy muzyczna.anna@gmail.com 

• Równocześnie uczniowie wysyłają do nauczyciela SMS o treści: 

WYSŁAŁAM/WYSŁAŁEM. 

• Nauczyciel potwierdza uczniowi przez wiadomość SMS otrzymanie maila 

z załączonym egzaminem. 

• Nauczyciel będzie oczekiwać na maile jeszcze przez pół godziny po 

zakończeniu lekcji, tzn. do godz. 19.35. 

• Ze względu na szybkość łącza internetowego oraz transfer danych zaleca 

się jednak, aby maile odesłać jak najszybciej po napisaniu egzaminu. 

• Maile przysłane po godz. 19.35 nie będą oceniane. 

• Oceny z egzaminu końcowego zostaną udostępnione każdemu uczniowi 

z osobna w wiadomości mailowej. 

• Ocena uzyskana z egzaminu ma znaczący wpływ na ocenę końcową 

z przedmiotu LITERATURA MUZYCZNA. 

 

 

 

21 maja (czwartek) – egzamin końcowy z przedmiotu ZASADY MUZYKI 

• W dniu egzaminu na adresy mailowe uczniów zostanie przesłany 

dokument tekstowy. 

• Wiadomość zostanie wysłana pół godziny przed lekcją, czyli o godz. 

17.45. 

• Po odebraniu i odczytaniu wiadomości mailowej uczniowie niezwłocznie 

informują o tym fakcie nauczyciela, wysyłając do niego SMS o treści: 

DOSTAŁAM/ DOSTAŁEM. 
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• W przypadku nie otrzymania maila uczniowie niezwłocznie informują o 

tym fakcie nauczyciela, dzwoniąc do niego na podany im wcześniej 

numer telefonu. Dalsze kroki w tej sytuacji uzgadniane będą na bieżąco. 

Nauczyciel dołoży wszelkiej staranności i wysiłków, aby każdy uczeń w 

tym dniu mógł napisać egzamin. 

• Egzamin przewidziany jest na 45 minut. 

• W trakcie pisania egzaminu nie korzysta się z pomocy Internetu, 

zeszytów, podręcznika, prezentacji, skryptów ani innych materiałów 

naukowych (liczymy na uczciwość naszych uczniów!). 

• Uczeń może uzupełnić egzamin w najwygodniejszy dla siebie wybrany 

sposób, tzn.:  

➢ uzupełnić go w edytorze tekstowym lub innym, a następnie zapisać 

zmiany w dokumencie i odesłać go na maila;  

➢ wydrukować dokument, uzupełnić ręcznie, następnie zrobić 

wyraźne zdjęcie i odesłać je mailowo;  

➢ zapisać odpowiedzi w zeszycie, zrobić wyraźne zdjęcie i odesłać je 

na maila. 

• Po napisaniu egzaminu oraz po załączeniu dokumentu w załączniku 

uczniowie niezwłocznie odsyłają mail z napisanym egzaminem do 

nauczyciela na adres mailowy muzyczna.anna@gmail.com 

• Równocześnie uczniowie wysyłają do nauczyciela SMS o treści: 

WYSŁAŁAM/WYSŁAŁEM. 

• Nauczyciel potwierdza uczniowi przez wiadomość SMS otrzymanie maila 

z załączonym egzaminem. 

• Nauczyciel będzie oczekiwać na maile jeszcze przez pół godziny po 

zakończeniu lekcji, tzn. do godz. 19.35. 

• Ze względu na szybkość łącza internetowego oraz transfer danych zaleca 

się jednak, aby maile odesłać jak najszybciej po napisaniu egzaminu. 

• Maile przysłane po godz. 19.35 nie będą oceniane. 

• Oceny z egzaminu końcowego zostaną udostępnione każdemu uczniowi 

z osobna w wiadomości mailowej. 

• Ocena uzyskana z egzaminu ma znaczący wpływ na ocenę końcową 

z przedmiotu ZASADY MUZYKI. 
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