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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO 

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

KWIECIEŃ 2020 

 

 I. Nazwa konkursu:  Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny CEA dla Uczniów  Szkół Muzycznych        

      II stopnia                     

 II. Organizator konkursu:   Centrum Edukacji Artystycznej 

     Współorganizator konkursu: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 

     w Warszawie 

 III. Cel  konkursu: Wyłonienie i promocja najlepszych młodych pianistów szkół 

       muzycznych II stopnia.       

IV. Zasady organizacji: Konkurs jest dwuetapowy.   

V.  Program konkursu: 

      I etap: 

     1. J. S. Bach – dowolna Toccata 

     2. Dwie etiudy : 

jedna etiuda F. Chopina do wyboru z opus 10 lub opus 25 z wyłączeniem: 

op.10 :  E-dur nr 3, es-moll nr 6, f-moll nr 9,  

op. 25 :  As-dur nr 1, f-moll nr 2, cis-moll nr 7 i Ges-dur nr 9. 

jedna etiuda F. Liszta lub S. Rachmaninowa do wyboru spośród : 

a)  F.Liszt – Etiudy transcendentalne z wyłączeniem : 

     „Preludio” nr 1, a-moll nr 2, „Paysage” nr 3, “Harmonies du soir” nr 11 

b)  F. Liszt – Etiudy wg Paganiniego z wyłączeniem : 

     E-dur nr 4, E-dur nr 5 

c)  S. Rachmaninow – Etiudy - Obrazy op. 33 z wyłączeniem:  

    c-moll nr 3, d-moll nr 4(5), Es-dur  nr 7 i g-moll nr 8, 

d)  S. Rachmaninow – Etiudy - Obrazy op. 39 z wyłączeniem:  

     a-moll nr 2, h-moll nr 4, c-moll nr 7 

    3. C. Debussy – dowolne Preludium 



    4. Utwór obowiązkowy – F. Mendelssohn-Bartholdy – Pieśń bez słów „Duetto” As-dur 

op.38 nr.6 

 II etap: 

1. L. van Beethoven –  dowolna Sonata  

2. F. Chopin – jeden z utworów do wyboru spośród : 

Scherzo cis-moll op.39, Scherzo E-dur op.54, Ballada g-moll op.23,  

Ballada F-dur op. 38, Ballada As-dur op. 47,Ballada f-moll op. 52,  

Fantazja f-moll op. 49, Barkarola Fis-dur op. 60   

3. Utwór dowolny dopełniający występ do łącznego czasu trwania II etapu 

Czas trwania II etapu pomiędzy 40 a 45 minut 

VI. Punktacja:  

       Jury stosuje punktacje w skali od 1 do 25 punktów 

        Punktację każdego uczestnika Konkursu oblicza się w następujący sposób: 
- z pięciu punktacji składowych liczy się średnią; 
- sprawdza się, czy żadna z punktacji składowych nie odbiega o 3 lub więcej punktów od 
wyliczonej średniej (zarówno w dół , jak i w górę); 
- każda ocena odbiegająca o 3 lub więcej punktów od średniej jest korygowana poprzez 
jej podciągnięcie lub obniżenie do poziomu zmieszczenia się w trzypunktowej różnicy ze 
średnią i średnią wylicza się ponownie ze skorygowaną oceną. W ten sposób zachowany 
zostaje pozytywny lub negatywny głos każdego jurora przy jednoczesnym unikaniu 
punktacji rażąco odbiegających od średniej. 

Po zakończeniu przesłuchań I etapu jurorzy oddają karty ocen sekretarzowi Konkursu, 
który oblicza średnie punktacje i przedstawia Jury punktowe wyniki I etapu wraz z tabelą 
zawierającą indywidualne oceny przyznane przez każdego z jurorów z zaznaczeniem 
ewentualnych korekt. Wyniki te służą za podstawę do dyskusji nad kwalifikacją 
uczestników do II etapu; członkowie Jury mają prawo do korekty wystawionej przez 
siebie oceny punktowej.  

Jury ustala liczbę uczestników dopuszczonych do II etapu na drodze dyskusji. 

W myśl zasady jawności ocen poszczególnych jurorów - wraz z ogłoszeniem listy 
uczestników zakwalifikowanych do II etapu opublikowana zostaje tabela punktacyjna 
zawierająca indywidualne, ostateczne punktacje przyznane przez jurorów uczestnikom 
niezakwalifikowanym. 

Po zakończeniu przesłuchań II etapu jurorzy oddają karty ocen Sekretarzowi Konkursu, 
który oblicza średnie ocen, a następnie sumuje je ze średnimi uzyskanymi przez 
uczestników I etapie. Uzyskane w ten sposób oceny punktowe z obydwóch etapów, 
stanowiące średnią punktacje całego konkursu wraz z tabelą punktacyjną z obydwóch 
etapów i zaznaczonymi w niej ewentualnymi korektami przedstawione zostają Jury  



i stanowią podstawę do dyskusji i ustalenia werdyktu; członkowie Jury mają prawo do 
korekty wystawionej przez siebie oceny punktowej.  

W oparciu o średnie punktacje Jury w trybie dyskusji ustala wyniki Konkursu               i 
przyznaje nagrody.  

 
VII. Laureaci:  
       Zakłada się przyznanie czterech nagród regulaminowych: Grand Prix, I, II i III. 

Jury może również przyznać nagrodę pozaregulaminową oraz wyróżnić uczestnika 
konkursu dyplomem. 
Jury nie przyznaje nagród ex aequo  i może nie przyznać którejś z nagród. 

       Laureaci Konkursu mają obowiązek uczestniczenia w koncertach pokonkursowych 
       Jury zastrzega sobie prawo decyzji o programie koncertowym.  

O dokonanym przez Jury wyborze laureaci zostaną poinformowani wraz z ogłoszeniem                  
werdyktu.    
  

 

  

         

  

  
   
  
  
 
 


