
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina dla klas III
Szkoły Podstawowej

„Frycek, Francuzik, Szopenek – dzieciństwo i młodość 
Fryderyka Chopina”

Konkursu skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół podstawowych 
noszących imię Fryderyka Chopina z województwa mazowieckiego oraz szkół 
należących do Stowarzyszenia „Rodzina Szkół Chopinowskich”.

 Zapraszamy do udziału w nim trzyosobowe zespoły reprezentujące swoje
szkoły. Każda szkoła może zgłosić jeden zespół.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap szkolny  : każda szkoła we własnym zakresie przeprowadza eliminacje  
wyłaniające trzyosobowy zespół.
II etap wojewódzki  : quiz finałowy – Zespół Szkół w Sochaczewie  - 
6 marca 2017 r.  godz.10.00.

Termin zgłaszania zespołów upływa 30 stycznia  2017  roku. 
W zgłoszeniu należy podać imienny skład zespołu, imiona i nazwiska 

nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu oraz imię i nazwisko 
opiekuna (organizator nie wyklucza zaangażowania opiekuna zespołu do składu 
komisji konkursowej).
Szczegółowy regulamin, formularz zgłoszeniowy i zakres wymaganej wiedzy 
znajdują się w załącznikach.

Adres organizatora:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina
ul. F ryderyka Chopina 99
96 – 500 Sochaczew



woj. mazowieckie
tel/fax 0 46 86 33 777

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora za konkurs dla klas III:
Kozłowska Mariola 



ZAŁĄCZNIKI

Regulamin konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie dla uczniów klas III 
Szkoły Podstawowej.

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Sochaczewie .
2. Organizator powołuje jury konkursu w skład, którego losowo wejdą 

również opiekunowie zespołów.
3. Organizator powołuje niezależnego przewodniczącego jury.
4. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
II. Uczestnicy.

1. W konkursie uczestniczą zespoły reprezentujące szkoły podstawowe 
województwa mazowieckiego, noszące imię Fryderyka Chopina oraz 
szkoły należące do Stowarzyszenia „ Rodzina Szkół Chopinowskich”.

2. W skład zespołu wchodzi trzech uczniów.
3. Szkoła wystawiająca drużynę dokonuje zgłoszenia zespołu i opiekuna na 

załączonym formularzu do 30 stycznia 2017 roku.
4. Konkurs odbędzie się  6 marca 2017  r.  o godz. 10.00.
III. Przebieg konkursu

1. Uczestnicy rozwiązują test składający się z dwóch części: muzycznej i 
wiedzowej.

2. Pytania muzyczne polegają na jednokrotnym odsłuchaniu 30 
sekundowego fragmentu utworu muzycznego i na udzieleniu odpowiedzi 
na pytanie dotyczące utworu.

3. O zwycięstwie decydować będzie łączna suma punktów zdobyta przez 
członków drużyny.
IV. Nagrody.

1. Dla drużyn  laureatów I, II i III miejsca organizator przewiduje nagrody 
książkowe.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Spis utworów muzycznych
1. Etiuda c-moll op. 10 nr 12 (Rewolucyjna)
2. „Fantaisie-Impromtu” cis-moll WN 46 (op. 66)
3. Preludium e-moll po. 28 nr 4



4. Preludium Des-dur op.28 nr 15 (Deszczowe)
5. Walc cis-moll op. 64 nr 2
6. Walc Des-dur po. 64 nr 1 (Minutowy)
7. Walc es-dur (Grande valse brillante)
8. Mazurek B-dur op. 7 nr 1
9. Mazurek a moll WN 13 (op. 68 nr 2) (zwany Słowikiem)
10.Polonez A-dur op. 40 nr 1
11.Polonez B-dur
12.Polonez g-moll
13.Polonez As-dur (a Monsieur Żywny)
14.Koncert fortepianowy e-moll
15.Koncert fortepianowy f-moll 

Zakres materiału:
Życie, twórczość, rodzina, przyjaciele, podróże  F. Chopina w latach 

1810–1830. Opinie wydawane o Chopinie. Kult F. Chopina w Polsce.
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KARTA ZGŁOSZENIA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I
TWÓRCZOŚCI FRYDERYKA CHOPINA 

DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 



1 Skład dróżyny – imię i nazwisko
 ….................................................................
…..................................................................
…....................................................................
 
 

4 Opiekun (imię i nazwisko):
 
 

5 Szkoła:
 
 

6 Adres szkoły:
 
 

7 Telefon kontaktowy:
 
 

Adres e-mail:
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „List inspirowany muzyką Chopina z 
elementami opisu przeżyć wewnętrznych”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz 929 z późniejszymi 
zmianami) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………..
 


