
Test wiedzy przeznaczony dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ........................................................................................

Nazwa szkoły ucznia: ...................................................................................................................

Liczba uzyskanych punktów: .............. 

Test  zawiera  30  pytań  w  różnej  formie.  Najczęściej  powinieneś  wybrać  dobrą 

odpowiedź spośród kilku możliwości,  z których poprawna może być  tylko  jedna,  dwie,  a 

czasem  nawet  trzy.  Za  każde  prawidłowe  wskazanie  otrzymasz  jeden  punkt,  a  błędne 

pozbawia Cię punktów za dane zadanie. 

Maksymalnie możesz uzyskać 47 punktów. Test powinieneś rozwiązać w ciągu 60 

minut. Powodzenia!

1. Test słuchowy.

Obok tytułów utworów wpisz cyfrę odpowiadającą jego kolejności pojawienia się:

Preludium Des-dur op. 28 nr 15      

Mazurek B-dur op. 7 nr 1      

Mazurek F-dur op. 68 nr 3      

Polonez g-moll (młodzieńczy)                

Walc Des-dur op. 64 nr 1      

Etiuda c-moll op. 10 nr 12      

Życzenie      

2. Fryderyk Chopin urodził się w:

a) Zduńskiej Woli b) Stalowej Woli c) Żelazowej Woli

3. Pierwsze lekcje gry na fortepianie pobierał u: 

a) Tytusa Wojciechowskiego b) Wojciecha Żywnego c) Józefa Elsnera
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4. Tata Fryderyka nosił imię: 

a) Mikołaj b) Maciej c) Mateusz d) Michał

5. Mama miała na imię:

a) Judyta b) Justyna c) Julia

6. Którym dzieckiem państwa Chopinów był Fryderyk?

a) pierwszym b) drugim c) trzecim

7. Fryderyk Chopin najdłużej mieszkał w Polsce w:

a) Żelazowej Woli b) Warszawie c) Szafarni

8. Mama Frycka grała na:

a) organach b) harfie c) fortepianie

9. Tata umiał grać na:

a) skrzypcach b) wiolonczeli c) flecie

10. Pierwszy skomponowany utwór małego Fryderyka to:

a) polonez b) mazurek c) walc

11. W mazurkach mogą pojawić się rytmy:

a) oberka b) kujawiaka c) mazura

12. Pierwszy publiczny koncert, na którym wszyscy patrzyli na biały kołnierzyk Frycka, dał 

kompozytor w wieku:

a) 6 lat b) 8 lat  c) 10 lat

13. Które z określeń charakteryzuje małego Chopina? 

a) lubił bawić się i psocić b) miał poczucie humoru c) był poważny i chorowity

14. Fryderyk poznawał muzykę ludową dzięki: 

a) słuchaniu gry kapeli b) słuchaniu śpiewu wiejskich dziewcząt c) graniu w kapeli
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15. Fortepian ma:

a) cztery nogi b) klawiaturę c) 88 klawiszy

16. Zaznacz cechy charakterystyczne dla tańca narodowego, jakim jest polonez:

a) taniec polski, co z nazwy wprost wynika 

b) naśladuje rytm chodzenia

c) ma żywy i skoczny charakter

17. Najsłynniejszy pomnik kompozytora znajduje się w: 

a) Warszawie b) Żelazowej Woli c) Dusznikach-Zdroju

18. Zaznacz, na czym polega praca kompozytora: 

a) wymyśla melodie  b) buduje instrumenty c) zapisuje nuty na pustej pięciolinii

19. Mówi się, że Fryderyk Chopin znalazł dźwięki do swoich kompozycji: 

a) w studni b) w lesie c) wśród pól i łąk

20. Młody kompozytor miał swoje zainteresowania, a wśród nich: 

a) rysowanie karykatur b) doskonała jazda konno c) domowy teatr

21. Kto napisał „Szczególna zdolność – geniusz muzyczny”?

a) Wojciech Żywny b) Józef Elsner c) Robert Schumann

22. „Kurier Szafarski” pełnił rolę: 

a) listów do przyjaciół b) listów do rodziny c) notatek o muzyce ludowej

23. Fryderyk Chopin został pochowany w:

a) Warszawie b) Paryżu c) Wiedniu

24. Co 5 lat dla uczczenia pamięci kompozytora odbywa się w Polsce Międzynarodowy 

Konkurs:

a) Teatralny b) Organowy c) Pianistyczny d) Operowy
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25. „Odgłosy walczących ze sobą szabli, huk i wystrzały, pędzące konie” można odnaleźć w:

a) Etiudzie c-moll b) Scherzu h-moll c) Preludium Des-dur

26. O których utworach powiedział Schumann: „Armaty ukryte w kwiatach”?

a) o polonezach b) o mazurkach c) o etiudach

27. Kompozytor przebywał w Dusznikach-Zdroju w celach:

a) koncertowych b) leczniczych c) wypoczynkowych

28. Chopin zagrał w Dusznikach koncert, z którego dochód przeznaczył na rzecz:

a) poznanych sierot b) swoich zarobków  c) odbudowy pałacyku

29. Podaj tytuł utworu Fryderyka Chopina, o którym pisze Wanda Chotomska:

„– Słyszę – deszcz w liściach dzwoni.

Pod wierzbami w Łazienkach Chopin

krople deszczu kołysze w dłoni”.

..................................................................................................................

30. Połącz odpowiednio ilustracje z podpisami:

a) pomnik Chopina w Warszawie   b) kościół św. Krzyża c) grób w Paryżu

1.                                                       2.                                             3. 
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