FRYCEK W SZAFARNI
Cel gry
Należy pomóc Fryderykowi Chopinowi dotrzeć do fortepianu, aby mógł
skomponować mazurka. Droga wiedzie przez park w Szafarni, w którym
spotykają go różne przygody. Musi je pokonać, aby dojść do celu.
Ilość graczy: 2- 4 osoby

Potrzebne elementy: Kostka do gry i pionki
Instrukcja gry

1. Planszę z grą oraz karty z pytaniami należy wydrukować.
2. Prostokąty z pytaniami trzeba wyciąć wzdłuż zaznaczonych linii i
ułożyć na stosie obok planszy.
W grze jest 80 pytań. Podzielone są na 4 kategorie:
FRYDERYK CHOPIN W SZAFARNI
ŻYCIE FRYDERYKA CHOPINA
OŚRODEK CHOPINOWSKI W SZAFARNI
POJĘCIA MUZYCZNE I KOMPOZYTORZY
3. Pionki należy ustawić na polach startowych.
4. Każdy z uczestników rzuca raz kostką. Osoba, która wyrzuciła
największą liczbę oczek rozpoczyna grę.
5. Każdy z graczy porusza się po polach na planszy zgodnie w liczbą
oczek wyrzuconych na kostce.
6. W przypadku zatrzymania się na polu oznaczonym pauzą, gracz traci
1 kolejkę.
7. Gdy pionek ustanie na polu oznaczonym nutką, wówczas gracz musi
odpowiedzieć na pytanie.
 W tym celu przeciwnik znajdujący się po prawej stronie gracza
wybiera jeden z prostokątów i odczytuje graczowi znajdujące
się na nim pytanie.
 Udzielenie złej odpowiedzi skutkuje cofnięciem się o 2 pola
przez gracza.
 Dobra odpowiedź umożliwia mu dalszą wędrówkę i
przesunięcie się o jedno pole do przodu.
 Prostokąt z wykorzystanym pytaniem należy odłożyć w inne
miejsce.
8. Wygrywa gracz, który najszybciej dotrze do mety.

Ile Chopin miał lat, gdy przybył do Szafarni po raz pierwszy?
a) 7
b) 10
c) 14
d) 16
c
Po co Fryderyk Chopin przyjechał do Szafarni?
a) do pracy b) na wakacje c) do szkoły d) na kurację
b
Ile razy Chopin odwiedził Szafarnię?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
b
W którym roku Chopin przyjechał do Szafarni po raz pierwszy?
a) 1810 r. b) 1824 r.
c) 1830 r.
d) 1849 r.
c
Kogo odwiedzał Chopin w Szafarni?
a) babcię b) wujka c) koleżankę ze szkoły d) kolegę ze szkoły
d
Jak nazywała się gazetka, którą pisał Chopin w Szafarni?
a) Nowinki Szafarskie
b) Gazeta Dobrzyńska
c) Dziennik Szafarski
d) Kurier Szafarski
d
Kto był gospodarzem Szafarni?
a) Sokołowscy
b) Chopinowie
c) Dziewanowscy
d) Skarbkowie
b

Jaki napój Chopin pił podczas pobytu w Szafarni?
a) herbatę zieloną b) kawę żołędziową
c) kawę zbożową d) herbatę kasztanową
b
Jak miał na imię przyjaciel Chopina mieszkający w Szafarni?
a) Jan
b) Dominik
c) Julian
d) Stanisław
b
Jakiej miejscowości Chopin nie zwiedził podczas pobytu w Szafarni?
a) Golubia b) Torunia c) Włocławka d) Sokołowa
c

W jaki sposób Chopin podpisywał się w swojej gazetce pisanej z Szafarni?
a) Pan Frycek b) Pan Fryderyk c) Pan Chopin d) Pan Pichon
d
Co zachwyciło Fryderyka Chopina w Toruniu?
a) Krzywa Wieża b) Ratusz c) Dom Kopernika d) pierniki
d
W którym roku Chopin po raz ostatni odwiedził Szafarnię?
a)1824 r.
b) 1825 r.
c) 1849 r. d) 1850 r.
b
Jaką wiejską zabawę Chopin opisał w swoich listach?
a) chrzciny
b) wesele c) okrężne d) śmigus-dyngus
c
Z jaką kulturą Chopin się zetknął podczas pobytu w Szafarni?
a) węgierską b) litewską c) żydowską d) cygańską
c
Z kim z gospodarzy Szafarni Fryderyk Chopin grywał na 4 ręce?
a) z panem Juliuszem b) z panią Honoratą
c) z panną Ludwiką
d) z nikim
c
O czym w humorystyczny sposób Fryderyk Chopin pisał w listach do rodziców w
swojej gazetce?
a)o lokalnej polityce i problemach mieszkańców
b) o wiejskim życiu i zdarzeniach w dworku
c) o muzyce i swoich postępach w nauce
d) o pałacowych zbrodniach i intrygach
b
Jaki utwór Chopin skomponował i grał w trakcie pobytu na Ziemi Dobrzyńskiej?
a) Mazurka „Żydka”
b) Poloneza młodzieńczego
c) Rondo a la Krakowiak d) Preludium deszczowe
a
Co dokuczało Chopinowi w Szafarni?
a) szczekające psy b) brak bułek c) kąśliwe komary d) brak dostępu do fortepianu
c
Na jakie części podzielona była gazetka pisana przez Chopina w Szafarni?
a) wiadomości krajowe i zagraniczne b) wiadomości z Szafarni i świata
c) wiadomości z pałacu i wsi
d) wiadomości szafarskie i krajowe
a

Kiedy urodził się Fryderyk Chopin?
a) w 1800 r. b) w 1810 r. c) w 1824 r. d) w 1830 r.
b
Gdzie urodził się Fryderyk Chopin?
a) w Szafarni b) w Warszawie c) w Żelazowej Woli d) w Stalowej
Woli
c
W jakiej epoce żył i tworzył Fryderyk Chopin?
a) w Oświeceniu b) w baroku c) w renesansie d) w romantyzmie
d
Kiedy umarł Fryderyk Chopin?
a) w 1810 r. b) w 1824 r. c) w 1849 r. d) 1887 r.
c
Do jakiego kraju wyemigrował Chopin?
a) do Włoch b) do Austrii
c) do Francji d) do Anglii
c
W jakim wieku zmarł Fryderyk Chopin?
a) 39 lat
b) 42 lat c) 55 lat d) 98 lat
a
Ile sióstr miał Fryderyk Chopin?
a) 1
b) 2
c) 3
d) żadnej
c
Jak brzmiało drugie imię Chopina?
a) Juliusz b) Franciszek c) Mikołaj d) Dominik
b
Skąd przybył ojciec Fryderyka Chopina?
a) z Włoch b) z Francji c) z Rosji d) z Austrii
b
Ile lat miał Chopin, gdy skomponował swój pierwszy utwór?
a) 7
b ) 10
c) 12
d) 18
a

Ile koncertów napisał Fryderyk Chopin?
a) 20 b) 12 c) 2
d) żadnego
c
Jak się nazywał pierwszy nauczyciel gry na fortepianie Chopina?
a)Mikołaj Chopin b) Józef Elsner c) Fryderyk Skarbek d) Wojciech Żywny
d
Jak nazywała się pierwsza miłość Chopina z czasów nauki w Warszawie?
a) Konstacja Gładkowska
b) Paulina Viardot
c) Maria Szymanowska
d) Delfina Potocka
a
Jak miał na imię ojciec Fryderyka Chopina?
a) Mieczysław
b) Franciszek c) Mikołaj d) Józef
c
Jak miała na imię najstarsza siostra Chopina?
a) Ludwika
b) Izabela c) Justyna
d) Emilia
a
Jak się nazywała jedyna narzeczona Chopina?
a) Delfina Potocka b) George Sand c) Maria Wodzińska d) Angelica Catalani
c
Jak się nazywała największa miłość Chopina?
a) Wiktoria Skarbek b) Ludwika Dziewanowska c) George Sand d) Jane
Stirling
c
Na jaką wyspę Chopin udał się na wycieczkę?
a) na Majorkę b) na Korsykę c) na Maltę d) na Maderę
a
W jakim mieście zmarł Fryderyk Chopin?
a) w Warszawie b) w Paryżu
c) we Wiedniu d) w Londynie
b
Jaką chorobę uznano w XIX w. za przyczynę śmierci Chopina?
a) zawał serca b) gruźlicę
c) malarię
d) grypę
b

Ile fortepianów znajduje się w Szafarni?
a) 1
b) 2
c) 3
c

d) 4

Ile mostków znajduje się w szafarskim parku?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
c
W którym roku Ośrodek Chopinowski w Szafarni przybrał obecną
nazwę?
a) w 1950 r.
b) w 1988 r.
c) w 2004 r.
d) w 2015 r.
c
Kiedy odbył się pierwszy konkurs chopinowski dla dzieci i młodzieży w
Szafarni?
a) w 1987 r.
b) w 1992r.
c) w 2000 r.
d) w 2004 r.
b
Która edycja konkursu pianistycznego dla dzieci i młodzieży odbyła się
w 2019 r. roku w Szafarni?
a) 3
b) 15
c) 27 d) 40
c
Jakie wydarzenia nie odbywają się w Szafarni?
a) koncerty b) turnieje wędkarskie c) konkursy d) audycje muzyczne
b
Jak ma na imię kot mieszkający w Ośrodku Chopinowskim w
Szafarni?
a)Mruczek
b) As-Dur
c) Muzyk d) Demoll
d
Ilu uczestników może wziąć udział w konkursie pianistycznym w
Szafarni?
a) 33 b) 44 c) 55 d) 66
c
Jaki podtytuł ma konkurs literacki w Szafarni?
a) Słowem o Chopinie b) Słowem o Szafarni
c) Pisane o Szafarni
d) Pisane o Chopinie
b

Jak nazywa się cykl filmików na kanale Ośrodka dotyczący działalności
instytucji?
a) Co gra w Szafarni? b) Wiadomości z Szafarni
c) Kurier Szafarski
d) Kulturalny przegląd
c
Ile pianin znajduje się w Szafarni?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
d
Co znajduje się na placu przed pałacem w Szafarni?
a) popiersie Chopina
b) tablica pamiątkowa
c) pomnik Dziewanowskich d) dąb Dziewanowskich
a
Jaki zasięg ma konkurs pianistyczny w Szafarni?
a) lokalny
b) wojewódzki
c) ogólnopolski d) międzynarodowy
d
Jak zatytułowane są wakacyjne koncerty w Szafarni?
a) Lato z Chopinem b) Wakacje z Chopinem
c) Muzyczne lato
d) Chopin na wakacje
b
Ile osób może pomieścić sala koncertowa w Szafarni?
a) 50
b) 105 c) 150
d) 205
b
Jaki konkurs nie odbywa się w szafarni?
a) pianistyczny b) wiedzy o F. Chopinie c) rzeźbiarski d) recytatorski
c
Jak się nazywają pomniki przyrody na terenie parku w Szafarni?
a) lipy Dziewanowskich b) dęby Chopina
c) dęby Dziewanowskich d) topole Chopina
c
Kiedy powstał obecny pałac w Szafarni?
a) w XVI w.
b) w XVII w.
c) w XVIII w.
d) w XIX w.
d

Do jakiego rodzaju instrumentów należy fortepian?
a) strunowych b) dętych c) perkusyjnych d) do żadnej z tych grup
a
Gdzie odbywa się najbardziej prestiżowy konkurs chopinowski na
świecie?
a) w Warszawie b) w Tokio c) w Paryżu d) we Wiedniu
a
W jakim metrum utrzymane są walce?
a) 2/4
b) 3/4 c) 4/4 d) 5/4
b
Który z kompozytorów nie należał do słynnych trzech klasyków
wiedeńskich?
a) Joseph Haydn b) Fryderyk Chopin
c) Wolfgang Amadeusz Mozart d) Ludwig van Beethoven
b
Który z głosów jest najwyższy?
a) bas b) alt c) sopran d) tenor
c
Elementów którego tańca narodowego nie znajdziemy w mazurkach?
a)oberka b) poloneza c) kujawiaka d) mazura
b
Co oznacza termin forte w muzyce?
a) cicho
b) głośno c) szybko d) wolno
b
Ile klawiszy najczęściej mają współczesne fortepiany?
a) 50 b) 66 c) 88 d) 120
c
Który z tańców nie jest polskim tańcem narodowym?
a) mazur b) polka c) kujawiak d) oberek
b
Jak się nazywa przedmiot trzymany w dłoni przez dyrygenta?
a) pałeczka c) wskaźnik c) batuta c) dyszkant
c

Który z kompozytorów nie był Polakiem?
a) Fryderyk Chopin
b) Jan Sebastian Bach
c) Karol Szymanowski d) Stanisław Moniuszko
b
Która wartość rytmiczna jest najkrótsza?
a) ósemka b) półnuta c) ćwierćnuta d) szesnastka
d
Jak nazywa się solowy popisowy utwór śpiewaków operowych?
a) kantata b) aria c) kantylena d) oratorium
b
Jak się nazywa współbrzmienie przynajmniej dwóch dźwięków?
a) koncert
b) metrum c) akord d) opus
c
Ile pedałów ma fortepian?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
c
Jak nazywa się zespół złożony z pięciu muzyków?
a) kwintet b) tercet c) kwartet d) duet
a
Jak się nazywa znak przy nucie, który obniża dźwięk o pół tonu?
a) bemol b) krzyżyk c) klucz wiolinowy d) kasownik
a
Jaki instrument nie wchodzi w skład kwartetu smyczkowego?
a) skrzypce b) wiolonczela c) altówka d) kontrabas
d
Który kompozytor nie tworzył w epoce romantyzmu?
a) Fryderyk Chopin
b) Franciszek Liszt
c) Robert Schumann d) Jan Sebastian Bach
d
Który z wymienionych gatunków muzycznych nie jest gatunkiem
wyłącznie instrumentalnym?
a) preludium b) opera c) mazurek d) walc
b
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