
Nazwa kwalifikacji: Realizacja nagra  
Oznaczenie kwalifikacji: S.02 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Przygotuj studio do nagrania utworu muzycznego wykonywanego przez duet skrzypcowo-gitarowy. 

Zg o  Przewodnicz cemu nadzoruj cemu cz  praktyczn  (PZNCP), przez podniesienie r ki, gotowo  
do przygotowania studia do nagrania. 

Zastosuj oddzielne mikrofony dla ka dego instrumentu oraz par  mikrofonów w systemie stereofonicznym 
AB. Utwór ten zarejestruj technik  wielo cie kow  (ka dy mikrofon na oddzielną cie k ) i nagraj 
oddzielnie wszystkie cie ki na p yt  CD w formie plików wav, o jako ci co najmniej CD Audio. 

Ustaw w studio pulpit dla skrzypka w taki sposób, aby muzycy nawzajem si  widzieli i aby mo na by o 
zastosowa  technik  stereofoniczn  AB (uwaga: krzes a i pulpit dla drugiego muzyka s  ju  ustawione  
w studio). 

Wybierz mikrofon oraz statyw dla skrzypka i ustaw w odpowiednim miejscu przy instrumencie. Kable 
mikrofonowe u ó  tak, aby nie przeszkadza y wykonawcom.  

Przejd  do re yserni i w programie DAW otwórz sesj  wielo cie kow  i zapisz j  w folderze na pulpicie. 
Folder nazwij swoim numerem PESEL. Po cz mikrofony z interfejsem audio i skonfiguruj go. 

Wspólnie z asystentem, który znajduje si  w studio, sprawd  dzia anie wszystkich pod czonych 
mikrofonów i ustaw wzmocnienia torów mikrofonowych. Znajduj cy si  w studio asystent b dzie 
odpowiada  na Twoje ewentualne pytania dotycz ce przeznaczenia mikrofonów. Czas na wykonanie tych 
czynno ci nie powinien przekroczy  15 minut. 

Po wykonaniu tych czynno ci zg o  Przewodnicz cemu nadzoruj cemu cz  praktyczn  (PZNCP), przez 
podniesienie r ki, gotowo  do nagrania utworu i czekaj na pozwolenie wykonania dalszych czynno ci. 

Nagraj krótki utwór wykonywany przez duet skrzypcowo-gitarowy. Utwór zostanie powtórzony 5 razy  
(3 razy jako wersje próbne i 2 razy wersje do nagrania) 

Przenie  za pomoc  pendrive’a nagrane w re yserni cie ki d wi kowe do komputera znajduj cego si  na 
stanowisku egzaminacyjnym. 

Otwórz przeniesione pliki w programie do edycji d wi ku i sprawd  czy maj  jednakow  d ugo . Poziom 
nagrania powinien mie ci  si  w zakresie -30 dBFS do -9 dBFS. 

Zapisz na p ycie CD-R wszystkie nagrane cie ki (oddzielnie) w formacie wav. Nazwy cie ek powinny 
by  zwi zane z przeznaczeniem mikrofonów. Nagran  p yt  opisz swoim numerem PESEL i pozostaw na 
stanowisku egzaminacyjnym. Nie wyłączaj komputera. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  2 rezultaty:  
nagranie duetu skrzypcowo-gitarowego, 
zapis poszczególnych cie ek na p ycie CD-R  

oraz 
przebieg przygotowania studia do wykonania nagrania. 
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