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Egzamin praktyczny? 
  
Egzaminy praktyczne z udziałem egzaminatora zostały odwołane w połowie stycznia 2021 z powodu 
nasilających się trudności organizacyjnych, spowodowanych pandemią covid. 
Egzaminy zostaną zorganizowane w formie on-line, jako Performance Grades. Ogólne informacje 
znajdują się tutaj: https://pl.abrsm.org/en/our-exams/performancegrades/ 
Performance Grades będą dostępne od czerwca, pracuję nad przygotowaniem szczegółów dotyczących 
rejestracji. 
Egzamin Performance Grade polega na wykonaniu nagrania czterech utworów i przesłaniu go (trzeba 
też pokazać ID, i inne szczegóły - są na stronie). Sesja będzie dla nas otwarta (czyli możliwość rejestracji 
i wysyłania nagrań jednocześnie) w czerwcu. Nagrań można dokonać wcześniej, w dowolnym 
momencie. Należy nagrać utwory z obowiązującego syllabusa, utwór czwarty jest utworem całkowicie 
dowolnym. 
W związku z tym znikają takie części egzaminu praktycznego jak: aural tests, sigh reading/singing, 
gamy. Należy nagrać wyłącznie cztery utwory. Poziomy (Grades) pozostają takie same, otrzymały takie 
same akredytacje i punktacje różnych instutucji. Tzn. np. dotychczasowy Practical Grade 5 = 
Performance Grade 5. 
https://pl.abrsm.org/en/our-exams/performancegrades/  

Practical Exam? 
Practical exams with the presence of  the examiner were cancelled in the middle of  January 2021, due 
do continuing covid situation and uncertainty about travels, hotels and sanitation. 
The exams will be organised in on-line format, as Performance Grades. Please refer to general 
information available at https://pl.abrsm.org/en/our-exams/performancegrades/ 
Performance Grades are going to be available from June, however I am working on obtaining final 
details about registration procedure and other practicalities. 

The exam Performance Grade requires a recording of  four music pieces and uploading it to the 
ABRSM’s website (you also need to show your ID and follow certain instructions - please refer to the 
ABRSM’s website). The session will be open to us (i.e. the possibility of  registering and uploading 
recordings at the same time) in June. Recordings can be made in advance, at any time. Pieces from the 
current syllabus should be recorded, the choice of  the fourth song is completely free. 

Therefore, such parts of  the practical exam as: aural tests, sigh reading / singing, scales are not actual. 
Only four pieces should be recorded. Grades remain the same. The exams have received the same 
accreditations and points from different institutions. Ie. e.g. previous Practical Grade 5 = Performance 
Grade 5. 
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