
 

PYTANIA  KONKURSOWE  DLA KLAS IV-V 

IGNACY  JAN PADEREWSKI 

ARTYSTA – PATRIOTA – MĄŻ STANU 

ROK SZKOLNY 2022/23 

 

1) Podaj dokładną datę i miejsce urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. 

2) Podaj imiona matki, ojca i siostry  I. J. Paderewskiego. 

3) Podaj imię jedynego dziecka artysty. 

4) Jaka była sytuacja historyczna Polski w okresie dzieciństwa i młodości Paderewskiego? 

5) O czym marzył sześcioletni Ignaś dla swojej ukochanej Polski? 

6) Jaka była ulubiona gra, w którą grywał mały Ignaś wraz ze swoim tatą w okresie dzieciństwa? 

7) Gdzie Ignacy Paderewski podjął studia muzyczne w wieku 12 lat? 

8) Na jakich instrumentach muzycznych uczył się grać  Ignacy podczas studiów muzycznych ? 

9) Gdzie  z braku środków na dalsze kształcenie rozpoczął pracę w wieku 18 lat ? 

10) Jaka sławna polska aktorka pomogła mu kontynuować studia muzyczne za granicą w Wiedniu i 

Strasburgu? 

11) Po ile godzin dziennie ćwiczy na fortepianie doskonaląc sztukę  pianistyczną? 

12) W jakim mieście debiutował w 1887 roku I. J. Paderewski? 

13) Jaki przydomek zyskał od publiczności ze względu na płomienną grzywę złotorudych  włosów? 

14) Wymień przynajmniej  4 kraje, w których koncertował artysta. 

15) Podaj nazwę trzech  utworów skomponowane przez I.J. Paderewskiego. 

16) Jaki tytuł nosi najsłynniejsza opera skomponowana przez Paderewskiego? 

17) Podaj słynny „przepis na sukces” autorstwa I.J. Paderewskiego. 

18) Jakie było ulubione zwierzę artysty? 

19) Jaki pomnik ufundował Paderewski w 1910 roku w Krakowie? 

20) W jaki sposób I.J. Paderewski starał się pomóc Polsce podczas I wojny światowej? 

21) Z jakim wielkim polskim pisarzem Paderewski zakładał na Zachodzie Komitet Pomocy Ofiarom 

Wojny w Polsce? 

22) Podaj dokładnie słowa naszego patrona, świadczące o jego miłości do Ojczyzny. 

23) Jaki kraj nazywał swoją drugą ojczyzną? 

24) Jakie funkcje powierzył Paderewskiemu w 1919 roku naczelnik Józef Piłsudski? 

25) Jakie wynagrodzenie pobierał I. J. Paderewski sprawując te tak ważne funkcje publiczne? 

26) Na co przeznaczał Paderewski, przebywając w Polsce , prywatną fortunę, wypracowana podczas 

setek zagranicznych koncertów? 

27) Jak nazywa się miejscowość w Polsce, w której znajduje się jedyna zachowana na świecie posiadłość 

I.J. Paderewskiego? 

28) W jaki sposób Paderewski zabiegał o pomoc dla Polski w czasie II wojny światowej? 

29) Kiedy zmarł i gdzie został pochowany Ignacy Jan Paderewski? 

30) Kiedy nasza szkoła przyjęła imię Ignacego Jana Paderewskiego? 

 


