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Zadanie egzaminacyjne 

Skonfiguruj system nag o nieniowy i monitorowy na potrzeby wyst pu wokalisty z podk adem 
muzycznym. System nag o nieniowy widowni jest stereofoniczny i rozstawiony po bokach sceny. System 
monitorowy obejmuje ods uch dla wokalisty, a stanowisko realizatora znajduje si  przed scen . 
Sprawd  czy zespo y g o nikowe stoj  we w a ciwych miejscach oraz czy s  ustawione w a ciwe kierunki 
promieniowania. Pod cz g o niki do wzmacniaczy mocy, a wzmacniacze do miksera. Kable u ó  tak, aby 
nie przeszkadza y publiczno ci znajduj cej si  na widowni i nie by y nara one na uszkodzenie. 
Ustaw monitor/monitory ods uchowe i pod cz je do miksera. Dopasuj konfiguracj  do charakterystyki 
mikrofonu, którego zamierzasz u y . 
Wybierz mikrofon i statyw. Kable u ó  tak, aby nie przeszkadza y wykonawcom przebywaj cym na scenie 
oraz publiczno ci i nie by y nara one na uszkodzenie. 
Przygotuj stanowisko realizatora d wi ku. 
G ówne zespo y g o nikowe pod cz do wyj cia g ównego miksera, a monitor dla wykonawcy  
do wyj cia aux. 
W nag o nieniu wykorzystaj kompresory, urz dzenie pog osowe oraz korektor tercjowy do korekty 
charakterystyki cz stotliwo ciowej zestawu nag o nieniowego widowni. Wykonaj wszystkie niezb dne 
po czenia urz dze  peryferyjnych. Kompresor nale y w czy  w tor mikrofonu wokalowego (insert), 
natomiast urz dzenie pog osowe b dzie sterowane poprzez wyj cie aux, a powrót sygna u nale y skierowa  
do wej  liniowych miksera. 
W cz mikser i przy wy czonych wzmacniaczach mocy dokonaj konfiguracji miksera oraz wst pnych 
nastawie . 
Zg o  przewodnicz cemu ZNCP, przez podniesienie r ki, zamiar za czenia wzmacniaczy mocy i dopiero 
po akceptacji mo esz przyst pi  do dalszych czynno ci. 
Przy pomocy generatora szumu, mikrofonu pomiarowego, analizatora widma oraz korektora tercjowego 
skoryguj charakterystyk  cz stotliwo ciow  zestawu nag o nieniowego. 
Wspólnie z asystentem, który znajduje si  na estradzie, sprawd  dzia anie mikrofonu, urz dzenia 
odtwarzaj cego podk ad muzyczny i g o ników oraz ustaw wzmocnienia w torze mikrofonowym. Asystent 
b dzie odpowiada  na Twoje ewentualne pytania dotycz ce g o no ci monitorów. Czas na wykonanie tych 
czynno ci nie powinien przekroczy  45 minut. 
Gdy b dziesz gotowy do przeprowadzeniu próby z wykonawc , zg o  przewodnicz cemu ZNCP, przez 
podniesienie r ki, gotowo  do nag o nienia wyst pu artysty i czekaj na pozwolenie wykonania dalszych 
czynno ci.  
Popro  wykonawc , aby stan  przed mikrofonem, skoryguj jego po o enie, a nast pnie popro  o prób , 
w cz odtwarzanie podk adu muzycznego i skoryguj ustawienia miksera tak, aby artysta by  zadowolony 
z dzia ania monitorów oraz by by  on prawid owo s yszalny na widowni. Niedopuszczalne s  sprz enia 
akustyczne, zniekszta cenia nieliniowe oraz szumy. 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
− nag o nienie widowni, 
− nag o nienie sceny, 
− przygotowane stanowisko realizatora d wi ku 

oraz 
przebieg przygotowania nag o nienia do wyst pu artysty. 
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