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PYTANIA  NA  MŁODZIEŻOWY  KONKURS  WIEDZY 
O  STANISŁAWIE  MONIUSZKO

L.p
.

TREŚĆ  PYTANIA WARIANTY  ODPOWIEDZI

1. Jakiej  narodowości  był  i  w którym kraju  urodził  się
Stanisław Moniuszko?

białoruskiej/ na Białorusi
litewskiej/ na Litwie
polskiej/ w Polsce

2. Dokładna data urodzenia Stanisława Moniuszki

3. Jak nazywał się majątek ziemski, w którym
urodził się Kompozytor?

4.
Miejscowość  Ubiel  obecnie  należy  do  Republiki
Białorusi.  Do którego państwa należał w XIX wieku,
gdy tam urodził się S. Moniuszko?

do Białorusi
do Litwy
do Polski

5. Czy  matka  Kompozytora,  Elżbieta  Madżarska,
zajmowała się muzyką?

tak
nie

6. Czyje pieśni śpiewała matka małemu Stasiowi?

7. Kto  dla  Stanisława  Moniuszki  był  pierwszym
nauczycielem gry na fortepianie? 

matka
babcia
ojciec

August Freyer

8.
Ojciec Kompozytora - Czesław Moniuszko, uczestnik
Kampanii Napoleońskiej, jakie posiadał zdolności, nie
związane ze służbą w wojsku?

plastyczne
wokalne
sportowe

9.
Ile lat miał Staś, gdy pierwszy raz pojechał z rodzicami
do Warszawy (na 3-letnią naukę w Gimnazjum Ojców
Pijarów)?

5
8
10

10. Czy Stanisław Moniuszko-kompozytor miał rodzonych
braci i siostry czy był jedynakiem?

11.
Gdzie  w  Warszawie  mieszkała  rodzina  Moniuszków
(rodzice i Staś) oraz dwoje kuzynów Stasia - Albina 
i Edmund Korsakowie?

12. Dlaczego  po  3  latach  przerwano  naukę  Stanisława  
w Warszawie?

- nie chciał się uczyć;
- został wyrzucony ze szkoły;
- zły stan zdrowia Stanisława
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13. W którym  mieście  zamieszkała  rodzina  Moniuszków
po wyjeździe z Warszawy?

w Mińsku
w Ubielu 
w Wilnie

14. Kim dla małego Stasia Moniuszki był August Freyer?

15. Jakie języki obce znał Stanisław Moniuszko?

angielski
białoruski
francuski
hiszpański

łacinę
niemiecki
rosyjski
włoski

16. Marzeniem młodego  artysty  było  tworzenie  muzyki  
do pięknej literatury polskiej. Czy zdołał spełnić swoje
marzenie?

tak
nie

17. Ile pieśni skomponował S. Moniuszko?
50
100

ponad 300

18. Do słów których poetów S. Moniuszko skomponował
muzykę?

Jan Kochanowski
Jan Czeczot

Adam St. ks. Krasiński
Józef Ignacy Kraszewski

Julian Korsak
Adam Mickiewicz

Władysław Syrokomla
Ludwik Kondratowicz,
Antoni Edward Odyniec

i inni

19. W jakich okolicznościach młody muzyk poznał swoją
przyszłą żonę - Aleksandrę Müllerównę?

- gdy zamieszkał w Wilnie 
ze swoim stryjem Aleksandrem,

- gdy mieszkał w Warszawie,

- gdy mieszkał w Mińsku
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20. Co  wpłynęło  na  decyzję  S.Moniuszki  o  wyborze
kierunku w muzyce, którą tworzył?

21. W jakim mieście  18-letni  S.  Moniuszko kontynuował
studia?

w Paryżu
w Berlinie
w Rzymie

22. Gdzie  kształcił  się  Stanisław  Moniuszko,  studiując  
w Berlinie?

- u znajomych;
- w teatrze;

- w Królewskiej Akademii
Muzycznej u prof.

K.F.Rungenhagena (niekiedy
pełniąc tam funkcje

pomocnicze)
23. Jak młody muzyk uzupełniał swoją wiedzę muzyczną 

i kształcenie ogólne?

24. Czy Stanisław Moniuszko był ...
pracowity;

leniwy;
lekkoduch

25. Na  jakim  dodatkowym  instrumencie  lubił  grać
Stanisław Moniuszko?

na flecie
na wiolonczeli
na organach

26. Z jakich powodów rok 1840 był rokiem przełomowym
w życiu Stanisława Moniuszki?

27. Jak Stanisław Moniuszko zarabiał na utrzymanie swojej
szybko powiększającej się rodziny?

28. Czy  Stanisław  Moniuszko-kompozytor  był  dobrym,
kochającym mężem i ojcem?

tak
nie

29. Jaki  tytuł  otrzymał  zbiór  pieśni  S.  Moniuszki,
komponowanych do tekstów literackich?

- śpiewy polskie
- madrygały

- śpiewnik domowy

30. Ile  oper  skomponował  S.  Moniuszko  i  jakie  noszą
tytuły?

31. Jak nazywał się librecista oper Stanisława Moniuszki
- Włodzimierz Wolski

- Jan Chęciński
-Stanisław Bogusławski
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32. Które  z  oper  S.  Moniuszki  zostały  nazwane
Narodowymi?

33. W którym roku i gdzie odbyła się premiera 4-aktowej
"Halki"; kto nią dyrygował i czy odniosła sukces?

34. Jakie  stanowisko  objął  S.  Moniuszko  w  Teatrze
Wielkim w Warszawie?

35. W  którym  roku  S.  Moniuszko  z  cała  (liczną  już)
rodziną przeniósł się na stałe do Warszawy?

36. W którym roku odbyła  się  premiera  opery  "Straszny
dwór"?

37. W którym roku S. Moniuszko odbył podróż do Paryża?

38. Jakie powstania wybuchły za życia S.Moniuszki?

39.
Ojciec  Kompozytora  -  Czesław  Moniuszko  -  zmarł
12.10.1870 roku. Kto zajął się sprawami spadkowymi
po Czesławie Moniuszko i jego braciach?

40. Wymień  znane  Ci  utwory  religijne  skomponowane
przez S.Moniuszkę

41. Czy znasz wydane książki o S. Moniuszce? Podaj ich
tytuły. 

42. Czy opery S. Moniuszki były prezentowane za granicą? tak
nie

43. Czy Kompozytor z rodziną mieszkał w Warszawie przy
ul. Mazowieckiej 3?

tak
nie

44. Podaj dokładną datę śmierci Stanisława Moniuszki

45. Gdzie został pochowany Kompozytor?

46. Czy  artysta  malarz  Jan  Czesław  Moniuszko  to  syn
Kompozytora?

tak
nie

47. Czy  żyją  autentyczni  potomkowie  Stanisława
Moniuszki? Czy znasz imię i nazwisko któregoś z nich
i czy wiesz czym się zajmuje?
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48.
Kto to  był  Konstanty Roman Jelski,  w którym kraju,
poza  Polską,  prowadził  badania  naukowe,  kiedy  
i  w  jakiej  dziedzinie?  Czy  był  spokrewniony  
z kompozytorem?

49.

Profesor Olgierd Ligęza-Stamirowski pochodził z rodu
Moniuszków; nie był potomkiem Kompozytora; urodził
się w Warszawie (1935), zamieszkał i zmarł w Brazylii
(2012).  Jaki  miał  zawód  i  co  było  jego  głównym
osiągnięciem naukowym?

50. W operze "Straszny dwór" są dwie arie, które odnoszą
się do zegara. Jakie są ich tytuły i pierwsze słowa oraz
na jakie głosy zostały napisane?

51. Z  której  opery  S.  Moniuszki  pochodzą  słowa  arii:  
"O mój dziaduniu..."?

52. Co dokładnie znaczą słowa verbum nobile ?

53. W której operze S. Moniuszki bohaterka śpiewa: "Gdy
będę królową...?

54. Które arie w operze "Straszny dwór" dotyczą polskiego
patriotyzmu i które postacie je śpiewają?
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