
Rockschool Sylabus 2012 dla Gitary, Basu i Perkusji: 
Nowości i Zmiany. 

 

Wstęp 

Rada rockschool z dumą przedstawia niecierpliwie oczekiwany sylabus egzaminacyjny dla gitary, basu i perkusji, który został 
oficjalnie opublikowany 1. maja 2012.  

Jest to czwarta edycja sylabusów wydana przez rockschool i reprezentuje gromadzone poprzez ponad 20 lat doświadczenie w 
projektowaniu oraz dostarczaniu stopniowych egzaminów muzyki rozrywkowej na międzynarodową skalę.  

Poświęciliśmy szczególną troskę opracowaniu sylabusu i konsultowaliśmy się z wieloma pedagogami i kandydatami od 2006 roku, 
gdy nasz poprzedni sylabus został wprowadzony. Sylabus 2012 jest podsumowaniem tych poszukiwań.  

Nowy sylabus pokrywa się z tym, co dotychczas oferowaliśmy w egzaminach, lecz pojawiają się w nim zmiany i ulepszenia, które 
zostają wprowadzone i są podsumowane poniżej.  

Filozofia rockschool: Rozwój Wykonania Muzycznego  

Rockschool to granie muzyki, którą się kocha. Naszym celem jest stworzenie dla  wykonawców repertuaru rozrywkowego ścieżki 
rozwoju muzycznego. Uznajemy, że wielu wykonawców chcę wyspecjalizować się w ulubionym gatunku muzyki rozrywkowej i 
struktura jak i treść Sylabusów 2012 wzmacniają tę wolność wyboru.   

Każdy poziom rockschool powinien być postrzegany jako całość. W ramach egzaminu wszystkie elementy zaplanowane są tak, 
aby wzajemnie się uzupełniać. Komplementarne testy i prace nad konkretnymi zdolnościami weryfikują stosowne umiejętności 
muzyczne wymagane, żeby zagrać utwory egzaminacyjne z sukcesem i dostarcza wielu narzędzi potrzebnych dla improwizacji.  

Wierzymy bardzo w potencjał kandydatów, którzy na kolejnych poziomach wybierają własną ścieżkę, zyskując coraz większą 
swobodę i specjalizację. Chcemy, aby nasi kandydaci byli w stanie wykorzystać swój potencjał w sposób możliwie jak najbardziej 
naturalny, odzwierciedlający wszechstronny rozwój profesjonalnych muzyków rozrywkowych. W Sylabusie 2012 zawarliśmy 
zatem utwory, które pozwalają kandydatom na opanowanie poszczególnego stylu na coraz wyższym poziomie. Utwory zostały 
dobrane z wielką troską przez profesjonalnych kompozytorów, z których wielu to uznani muzycy w poszczególnym stylu. Ze 
znacznym staraniem nagraliśmy utwory, aby zapewnić, że są jak najbardziej autentyczne stylistycznie. W tym pakiecie znajduje się 
kilka próbek tych nagrań.  

Znaczące zmiany cech Sylabusu: Struktura 

Struktura egzaminów pozostaje taka sama i te same elementy które są obecne w Sylabusie 2006 dla gitary, basu i perkusji są także 
obecne w Sylabusie 2012.  

Większość zmian w strukturze zostało wprowadzone przy 3. Stopniu (Poziomy 6 – 8). Można je podsumować następująco:  

Ćwiczenia Techniczne 

Przy poziomach 6, 7 i 8 kandydaci będą poproszeni, aby wybrać i przygotować jedną z trzech etiud stylistycznych, udostępnionych 
w każdym podręczniku. Kandydaci przygotują ten element do podkładu CD w taki sam sposób jak przygotowują zadanie „Riff” w 
wcześniejszych poziomach.  

Wybór stylu jest zawsze podjęty poprzez kandydata i ten wybór uwarunkowuje styl utworu klauzurowego, który pojawia się 
później na tym samym egzaminie. Należy odnotować, że punktacja dozwolona dla części z ćwiczeniami technicznymi egzaminu 3. 
Stopnia (15 punktów) jest teraz zgodna z punktacją na innych stopniach.  

 



 

Utwór Klauzurowy  

Jak już wspomnieliśmy, styl treści utworu klauzurowego jest zdeterminowany przez wybór etiudy. Inna ważna zmiana w tej części 
egzaminu: utwór klauzurowy zostaje poddany przy Stopniu 3. kandydatom w czasie trwania egzaminu i nie jako preambuła do 
egzaminu.  

Kandydaci mają trzy minuty, żeby przygotować krótki utwór muzyczny ze ścieżką podkładową. Utwory muzyczne będą 
integrować elementy czytania nut a’vista oraz testów improwizacji i interpretacji, które kandydaci wybierają na Stopniach 1-2. 
Proszę sprawdzić dokumentację sylabusów zawartą w tym pakiecie dla zapoznania się ze szczegółami. Punktacja dla tej części 
egzaminu przy Stopniu 3. (10pkt.) jest zgodna z punktacją dla testów czytania nut a’vista oraz improwizacji i interpretacji dla 
Stopni 1-2.  

Znaczące zmiana cech Sylabusu: Schematy Punktacji  

Największą zmianą w egzaminie jest schemat punktacji i dotyczy to zarówno egzaminów jak i certyfikatów dla wszystkich 
poziomów.  

W pakiecie promującym zawarte jest podsumowanie schematów punktacji dostępnych dla kandydatów:  

Debiut (poziom „zerowy”) 
Poziom 1-5 
Poziom 6-8.  
 
Certyfikaty  

Egzaminy 

Jak wykazaliśmy, schemat punktacyjny przy Stopniu 3. Jest teraz zgodny ze Stopniami 1-2.  

Dodatkowo, udoskonaliliśmy system punktacji niektórych z kluczowych elementów egzaminów, szczególnie Utworów 
Egzaminacyjnyvh i Ćwiczeń Technicznych.  

Utwory Egzaminyzacyjne pokrywają teraz równy zakres osiągnięć przy każdej granicy punktacyjnej. Próg Zdawalności zaczyna 
się od 12/20 punktów, ocena Zasłużona od 15/20 punktów i ocena Wyróżniąca od 18/20 punktów.  

Ćwiczenie Techniczne Próg zdwalności stanowi teraz 9/15 punktów, ocena Zasłużona min. 11/15 pkt. i Wyróżniająca od 13/15 
pkt. 

Progi Ocen 

Progi procentowe ocen z Egzaminu dla Sylabusu 2012:  

Pass (próg zdawalności)   60% 
Merit (zasłużony)  74% 
Distinction (wyróżniony)  90% 
 
 

Progi procentowe ocen z Certyfikatu dla Sylabusu 2012: 

Pass (próg zdawalności)   60%  
Merit (zasłużony)   75% 
Distinction (wyróżniony)   90% 
 
Różnica jednego procenta pomiędzy oceną Zasłużoną w egzaminie i certyfikacie wynika ze zgodności arytmetycznej. 


