
PYTANIA  KONKURSOWE  DLA KLAS VI-VIII 

IGNACY  JAN PADEREWSKI 

ARTYSTA – PATRIOTA – MĄŻ STANU 

ROK SZKOLNY 2022/23 

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

2) Jaka była sytuacja historyczna Polski w okresie   dzieciństwa i młodości 

Paderewskiego? 

3) Dlaczego ojciec Ignacego Jana Paderewskiego został aresztowany przez Rosjan? 

4) Podaj imię pierwszej żony oraz imię jedynego dziecka artysty.  

5) Podaj dwa utwory skomponowane przez I.J. Paderewskiego. 

6) Jaki tytuł nosi najsłynniejsza opera skomponowana przez Paderewskiego? 

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

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

9) Podaj tytuł utworu, zagrzewającego Polaków do walki o niepodległość, do którego Ignacy 

Jan Paderewski osobiście napisał słowa i skomponował muzykę. 

10) Z jakim wielkim polskim pisarzem Paderewski tworzył na Zachodzie Komitet Pomocy 

Ofiarom Wojny w Polsce. 

11) Wybuch jakiego powstania był zainspirowany przybyciem Paderewskiego do kraju w 

1918 roku? 

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

posiadłość I.J. Paderewskiego?  

13) Z jakimi przywódcami Stanów Zjednoczonych przyjaźnił się Paderewski? 

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

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

16) Kiedy nasza szkoła przyjęła imię Ignacego Jana Paderewskiego? 

17) Jakie odznaczenie brytyjskie otrzymał Paderewski jako pierwszy Polak w historii? 

18) W jakim wieku Ignacy przejawiał zdolności muzyczne? 

19) Jak nazywał się słynny pedagog muzyczny, pianista i kompozytor w Wiedniu, u którego 

Paderewski doskonalił grę na fortepianie? 

20) W którym roku podobizna Paderewskiego pojawiła się na banknocie polskim i o jakim 

nominale? 

21) Jakie dwie ważne funkcje państwowe pełnił Paderewski w  

1919 r. ? 

22) Jakie polskie odznaczenie wojskowe otrzymał pośmiertnie Paderewski ? 

23) Gdzie w Polsce i jak często odbywa się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 

Paderewskiego? 

24) Gdzie w Polsce znajdują się sprowadzone z USA prochy Paderewskiego? 

25) Który angielski monarcha przyznał Paderewskiemu tytuł „lorda”? 

26) W którym roku odbyła się pierwsza amerykańska trasa koncertowa Paderewskiego? 

27) Gdzie w Polsce stanął pomnik Chopina ufundowany przez Paderewskiego? 

28) Kiedy i gdzie miał miejsce  debiut europejski Paderewskiego , który okrzyknięto "sensacją 

sezonu"? 

29) Gdzie poza Europą koncertował Paderewski? 



30) Z jakim prezydentem USA  nawiązał przyjacielski kontakt , który zaowocował napisaniem 

przez Paderewskiego memoriałem dotyczącym Polski i konieczności jej odbudowy? 

31) Jaki tytuł nosił film , w którym wystąpił artysta, grający samego siebie? 

32) W czasie II wojny światowej Paderewski przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

koncertował. Na co przeznaczono dochód z tych koncertów? 

33) Gdzie, zgodnie z jego testamentem, przewieziono pamiątki i dzieła sztuki zgromadzone przez 

Paderewskiego?  

34) Podaj przykłady działalności charytatywnej Paderewskiego? 

35) Paderewski był miłośnikiem sztuki. Skąd pochodziły gromadzone przez niego z pasją 

orientalia? 

 

 


