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Instrukcja dla zdajŃcego 

 

1. SprawdŦ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 39 stron i pğytň  

z nagraniami. Ewentualny brak zgğoŜ przewodniczŃcemu zespoğu 

nadzorujŃcego egzamin. 

2. Arkusz zawiera 24 zadania. Do zadaŒ nr 16, 17, 18, 20, 22 i 23 doğŃczone 

sŃ przykğady dŦwiňkowe nagrane kolejno na pğycie. Zadania te oznaczone 

sŃ Ò. Przed zapoznaniem siň z przykğadami dŦwiňkowymi przeczytaj 

uwaŨnie treŜĺ poleceŒ.  

3. RozwiŃzania zadaŒ zamieŜĺ w miejscu na to przeznaczonym. 

4. Pisz czytelnie. UŨywaj dğugopisu/pi·ra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

5. Nie uŨywaj korektora, a bğňdne zapisy wyraŦnie przekreŜl. 

6. Pamiňtaj, Ũe zapisy w brudnopisie nie bňdŃ oceniane. 

7. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz sw·j numer PESEL  

i przyklej naklejkň z kodem.  

8. Nie wpisuj Ũadnych znak·w w czňŜci przeznaczonej dla egzaminatora. 

  

 

 
miejsce 

na naklejkň 
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Zadanie 1. (0ï3)    

A. Uğ·Ũ chronologicznie niŨej wymienione szkoğy kompozytorskie i ugrupowania 

artystyczne, w kolejnoŜci ich powstania. 

Camerata florencka, Mğoda Polska, szkoğa Notre Dame, Grupa SzeŜciu, szkoğa mannheimska 

1.  ééééééééééééé.ééééééééééé  

2.  ééééééééééééé.ééééééééééé 

3.  ééééééééééééé.ééééééééééé 

4.  ééééééééééééé.ééééééééééé 

5.  ééééééééééééé.ééééééééééé 

B. Niekt·re z wymienionych powyŨej ugrupowaŒ miağy okreŜlony program ideowy  

i artystyczny.   

Przedstaw zağoŨenia programowe jednego z nich. Nazwň wybranego do opisu 

ugrupowania podkreŜl na wykazie w czňŜci A.    
 

ZağoŨenia programowe:  ...............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Zadanie 2. (0ï3)        

Uzupeğnij poniŨsze zdania dotyczŃce kultury muzycznej staroŨytnej Grecji. 

1. Najpeğniejszym przejawem greckiej sztuki synkretycznej byğ  ............................................. , 

w kt·rym sğowo i muzyka wsp·ğdziağağy z taŒcem i pantomimŃ. 

2. W staroŨytnej Grecji instrumenty odgrywağy waŨnŃ rolň kultowŃ, na przykğad aulos 

wiŃzany byğ z kultem Dionizosa, a  ............................................  ï z kultem Apollina.  

3. NajwaŨniejszy rodzaj kompozycji oraz spos·b wykonywania byğ w staroŨytnej Grecji 

okreŜlany mianem  ......................................................................  .  

Zadanie 3. (0ï5)      

A. UporzŃdkuj podane niŨej czňŜci wyksztağconego w Ŝredniowieczu cyklu mszalnego 

wedğug ich przynaleŨnoŜci do czňŜci stağych (ordinarium missae) i czňŜci zmiennych 

(proprium missae). 

 Gloria, Offertorium, Kyrie, Credo, Sanctus, Introitus, Agnus Dei 

CzňŜci stağe:  ....................................................................................  

CzňŜci zmienne:  ..............................................................................  
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B. Podaj te z wymienionych czňŜci, kt·re nie wystňpujŃ w cyklu mszy Ũağobnej 

(requiem).  

ééééééééééééééééééééééééééé. 

C. Uzupeğnij zamieszczone poniŨej opisy wğaŜciwymi nazwami form monodii 

chorağowej (dwie z podanych nazw pozostanŃ niewykorzystane). 

  nazwy form:   psalmy, antyfony,  sekwencje,  tropy,  responsoria 

1. éééééééééééé.. skğadajŃ siň zazwyczaj z solowego wersetu oraz ch·ralnego 

refrenu, Ŝpiewanych na przemian.    

2. éééééééééééé. to 150 Ŝpiew·w, zawartych w samodzielnej ksiňdze Starego 

Testamentu.  

3. éééééééééééé sŃ to wstawki tekstowe, muzyczne lub tekstowo- 

-muzyczne wystňpujŃce pomiňdzy sğowami tekstu liturgicznego. 

 

Zadanie 4. (0ï2)   

PoniŨsza ilustracja przedstawia graficzne zobrazowanie systemu nauki Ŝpiewu 

autorstwa jednego z czoğowych teoretyk·w epoki Ŝredniowiecza. Podaj imiň i nazwisko 

tego teoretyka oraz nazwň tego systemu.  

 

 

 

1. Teoretyk:  

 

ééééééééééééééé.. 

 

2. System:  

 

ééééééééééééééé.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ťr·dğo: J. S. van Waesberghe, Musikerziehung. Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter, 

[w:]  ĂMusikgeschichte in Bildernò III/3, Lipsk 1969, s. 143.  
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Zadanie 5. (0ï4)         

PoniŨej zamieszczono nazwiska wybranych kompozytor·w staropolskich. 

Adam Jarzňbski, Mikoğaj z Radomia, Mikoğaj ZieleŒski, Wacğaw z Szamotuğ, Bartğomiej Pňkiel 

1. Wypisz nazwisko kompozytora, kt·ry jako jeden z pierwszych stosowağ technikň 

fauxbourdon.     ééééééééééééééééééééé.. 

2. Wypisz nazwisko kompozytora, kt·ry jest jednym z pierwszych przedstawicieli 

wczesnobarokowego stylu instrumentalnego.     éééééééééééééé... 

3. Wypisz nazwisko kompozytora, kt·ry jest pierwszym polskim przedstawicielem 

polich·ralnoŜci w stylu weneckim.    ééééééééééééééééééé.. 

4. Dw·ch z wymienionych kompozytor·w byğo zwiŃzanych z dworem kr·lewskim Waz·w. 

Podaj ich nazwiska.    éééééééééééééééééééééé.   

Zadanie 6. (0ï2)   

  
ťr·dğo: A.Buchner, Encyklopedia instrument·w muzycznych, Racib·rz 1995. 

A. Podaj nazwy instrument·w widocznych na ilustracji.  

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 

B. WyjaŜnij, czy taki skğad instrument·w odpowiada obsadzie barokowej sonaty 

triowej. 

éééééééééééééééééééééééééééééééééé.éé 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé. 
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Zadanie 7. (0ï2)   

Podaj nazwň stylu muzycznego, o kt·rym mowa w poniŨszym tekŜcie, oraz jednego 

z przedstawicieli tego stylu. 

RozwinŃğ siň gğ·wnie w muzyce instrumentalnej ï zwğaszcza klawesynowej ï i dramatycznej 

we Francji i Wğoszech, w sğabszym stopniu w Niemczech. W muzyce klawesynowej widoczne 

jest przezwyciňŨenie barokowej polifonii i rozw·j prostych form utrzymanych na og·ğ 

w fakturze homofonicznej, jak suita, rondo, jednoczňŜciowa sonata. W muzyce operowej styl 

ten przyczyniğ siň do rozwoju opery komicznej, charakteryzujŃcej siň ï w por·wnaniu z operŃ 

seriŃ ï uproszczeniem Ŝrodk·w. 

1. Nazwa stylu: ééééééééééé.ééééééé.. 

2. Przedstawiciel : ééééééééééééééééé.. 

Zadanie 8. (0ï3)   

A. Podaj dwa tytuğy oratori·w Josepha Haydna. 

1. éééééééééééé.  2. éééééééééééééé. 

B. Podaj nazwisko wybranego kompozytora, kt·ry tworzyğ oratoria w XVII wieku. 

éééééééééééééééé.. 

C. Podaj nazwisko wybranego kompozytora, kt·ry tworzyğ oratoria w XIX wieku. 

éééééééééééééééé.. 

 

Zadanie 9. (0ï3)    

A. PoniŨej zamieszczono zapis poczŃtkowego fragmentu melodii znanej polskiej pieŜni 
patriotycznej. Podaj tytuğ tej pieŜni (lub 6 poczŃtkowych sğ·w tekstu) oraz okreŜl 

historyczne okolicznoŜci jej powstania. 
 

muzyka Karol KurpiŒski 

 
 

1. Tytuğ pieŜni ééééééééééééééé. 

2. OkolicznoŜci powstania pieŜni éééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééé. 

 

B. WyjaŜnij zwiňŦle okolicznoŜci powstania francuskiej pieŜni patriotycznej ï 

Marsylianki ï kt·ra obecnie jest hymnem paŒstwowym Francji. 

éééééééééééééééééééééééééééééééééé 
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Zadanie 10. (0ï2)  

A. WymieŒ dwie cechy nowatorskiej techniki skrzypcowej Nicolo Paganiniego.  

1. éééééééééééééééééééééééééééééééé 

2. éééééééééééééééééééééééééééééééé 

B. Podaj przykğad kompozytora, kt·ry w swej tw·rczoŜci fortepianowej wykorzystağ 

utwory Paganiniego.  

 

éééééééééééééééééé.. 

 

Zadanie 11. (0ï2)  

A. Podaj dwa wybrane nazwiska tw·rc·w romantycznej miniatury fortepianowej. 

1. ééééééééééé      2. éééééééééééééé 

B. Podaj nazwy dw·ch wybranych gatunk·w romantycznej miniatury fortepianowej. 

1. ééééééééééé..      2. éééééééééééééé       

 

Zadanie 12. (0ï1)    

Podaj imiň i nazwisko jednego z najwybitniejszych kompozytor·w XIX wieku, kt·rego 

cechy tw·rczoŜci opisane sŃ w poniŨszym tekŜcie. 

Jego tw·rczoŜĺ ğŃczy osiŃgniňcia muzyki europejskiej z pierwiastkami narodowymi. 

Zainteresowanie kompozytora teatrem wyraziğo siň nie tylko w pisaniu oper i muzyki do sztuk 

scenicznych, lecz takŨe w komponowaniu muzyki baletowej; spoŜr·d wielkich romantyk·w 

tylko on uprawiağ tň formň wypowiedzi muzycznej. Niezwykle szerokie wykorzystanie form 

tanecznych stanowi specyficznŃ cechň jego muzyki. UlubionŃ formŃ kompozytora byğ walc.  

 

   ééééééééééééééééééé 

 

Zadanie 13. (0ï2)  

Uzupeğnij poniŨszŃ tabelň. 

 

Tytuğ opery Kompozytor 
Pierwowz·r 

literacki libretta  

 
Ignacy Jan Paderewski 

PowieŜĺ Chata za wsiŃ 

J. I. Kraszewskiego 

Goplana Wğadysğaw ŧeleŒski 
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Zadanie 14. (0ï3)   

OceŒ prawdziwoŜĺ poniŨszych zdaŒ. Wybierz P, jeŜli zdanie jest prawdziwe lub F ï jeŜli 

jest fağszywe.  

Dodekafonia naleŨy do technik kompozytorskich, w kt·rych waŨnŃ rolň peğni 

kontrapunkt. P F 

John Cage jest autorem koncepcji aleatoryzmu kontrolowanego. P F 

Collage to technika kompozytorska polegajŃca na operowaniu pojedynczymi 

dŦwiňkami lub strukturami interwağowymi. 
P F 

 

Zadanie 15. (0ï2)  

W latach 50. XX wieku zas·b Ŝrodk·w kompozytorskich wzbogaciğy dŦwiňki uzyskiwane 

w studiu elektronicznym. Podaj przykğad radiowego studia w Europie, kt·re peğniğo 

wtedy funkcjň waŨnego oŜrodka muzyki elektronicznej i nazwisko wybranego tw·rcy 

tego gatunku muzyki.  

  

OŜrodek: ééééééééééééé.   Kompozytor: ééééééééé.éééé  

 

Zadanie 16. (0ï6) Ò 

Przykğady dŦwiňkowe do tego zadania stanowiŃ trzy fragmenty muzyki filmowej 

Wojciecha Kilara z zastosowaniem gatunk·w tanecznych.  

A. Rozpoznaj w kaŨdym przykğadzie rodzaj taŒca i podaj jego nazwň. 

   Przykğad nr 1 éééééééééééééééééé 

  Przykğad nr 2 éééééééééééééééééé 

  Przykğad nr 3 éééééééééééééééééé 

B. Podaj, kt·ry z tych taŒc·w pojawiğ siň najwczeŜniej w historii muzyki.  

  éééééééééééééééééé. 

C. Podaj nazwň kraju, z kt·rego pochodzi taniec z przykğadu nr 2. 

  éééééééééééééééééé. 

D. Zaznacz dziesiňciolecie, w kt·rym wynaleziono metodň zapisu dŦwiňku na taŜmie 

filmowej .    

1901ï1910    1911ï1920  1921ï1930  1931ï1940  
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W kaŨdym z zadaŒ 17.ï23. przed przystŃpieniem do analizy doğŃczonych przykğad·w 

dŦwiňkowych i nutowych zapoznaj siň dokğadnie z treŜciŃ poleceŒ.   

 
 

Zadanie 17. (0ï5) Ò 

Po zapoznaniu siň z nagraniem i zapisem nutowym czňŜci Kyrie z cyklu Missa Hercules 

Dux Ferrariae Josquina des Pr®s wykonaj poniŨsze polecenia:  

A. WymieŒ dwie techniki polifoniczne wystňpujŃce w tym utworze. 

 

1. é.éééééééééééééé.  

2.   ééé.éééééééééééé.  

B. WyjaŜnij, na czym polega jedna z tych technik.  

Technika éééééééééééééééééééééééééééééééé

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

C. WyjaŜnij, co jest podstawŃ ujňcia tej czňŜci mszy w formň trzyczňŜciowŃ.  

      ééééé.éééééééééééééééééééééééééééééé.. 

D. Opisz, w jaki spos·b kompozytor ksztağtuje przebieg melodyczno-rytmiczny gğos·w 

superius, altus oraz bassus w trzeciej czňŜci Kyrie.  

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééé  
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Zadanie 18. (0ï5) Ò 

Po zapoznaniu siň z nagraniem i materiağem nutowym czňŜci Kyrie z Mszy Igora 

StrawiŒskiego wykonaj poniŨsze polecenia. 

A. Przedstaw obsadň wykonawczŃ tego utworu, podajŃc polskie nazwy gğos·w 

wokalnych i instrument·w. 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

B. Opisz spos·b, w jaki kompozytor operuje w tym utworze grupami wykonawc·w.  

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

C. Podaj jeden ze Ŝrodk·w, kt·re sğuŨŃ w tym utworze podkreŜleniu ekspresji tekstu 

bğagalnego. 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

D. Podaj nazwň nurtu stylistycznego w muzyce XX wieku, jaki reprezentuje ta 
kompozycja StrawiŒskiego.      

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 
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Zadanie 19. (0ï2) Ò 

Na podstawie partytur utwor·w z zadaŒ 17. i 18. wykonaj poniŨsze polecenia. 

A. Podaj, kt·ra z technik polifonicznych obecnych w Kyrie Josquina des Pr®s ma teŨ 

zastosowanie w Kyrie Igora StrawiŒskiego. 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

B. Opisz r·Ũnicň w ksztağtowaniu melodyki do sğ·w Kyrie eleison w obu utworach.  

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 
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Zadanie 20. (0ï4) Ò 

Po wysğuchaniu pierwszej czňŜci Mszy a-moll Stanisğawa Moniuszki wykonaj poniŨsze 

polecenia.  

 

A. Podaj obsadň tego utworu. 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

B. OkreŜl, jakŃ formň ma ta czňŜĺ mszy. 
 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

C. Opisz dwie wybrane r·Ũnice miňdzy czňŜciami Kyrie stanowiŃcymi przedmiot analizy 

w zadaniach 17. i 18. a pierwszŃ czňŜciŃ cyklu Moniuszki.  
 

1. ééééééééééééééééé.ééééééééééééééééé.. 
 

2. ééééééééééééééééé.ééééééééééééééééé.. 
 

 

 

Zadanie 21. (0ï5)  

Na podstawie partytury fragmentu sz·stej czňŜci Ein deutsches Requiem Johannesa 

Brahmsa (zapis nutowy na s. 16ï24) wykonaj poniŨsze polecenia.  

 

A. Podaj nazwň zastosowanej formy muzycznej. 

 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

 

B. WskaŨ dwa wybrane, charakterystyczne dla tej formy Ŝrodki kompozytorskie, kt·re 
umoŨliwiğy jej rozpoznanie.  

 

1. ééééééééééééééé. 2. ééééééééééééééé 

 

C. Przeanalizuj stosunek partii ch·ru i orkiestry w tym fragmencie i okreŜl dwie r·Ũne 
funkcje, jakie peğniŃ tu instrumenty.  

 

1. éééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 
 

2. éééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 
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