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1. Mapa myśli. Wypisz wyrazy, które kojarzą się z podanym słowem. 

 

            

        

    - MUZYKA   - 

        

 

 

2. Zapoznaj się z tabelką. Informacje z niej wykorzystasz w poniższych zadaniach. 

 

Nazwa festiwalu i miejsce Kiedy się odbywa Rodzaj muzyki 

Rawa Blues Festiwal w 

Katowicach 

październik blues 

Metalmania w Warszawie marzec metal i hardrock 

Międzynarodowy Festiwal 

Chopinowski 

w Dusznikach-Zdroju 

sierpień muzyka poważna 

Festiwal im. Jana Kiepury 

w Krynicy-Zdroju 

sierpień opera 

Przystanek Woodstock 

w Kostrzynie nad Odrą 

lipiec–sierpień rock, reggae, punk rock 

Festiwal Pieśni o Morzu 

w Wejherowie 

kwiecień muzyka chóralna 

Open'er Festival w Gdyni lipiec hip-hop, dance 

Parada Wolności w Łodzi wrzesień techno 

Jazz Jamboree w Warszawie wrzesień jazz 

Piknik Country w Mrągowie lipiec country 

Sopot Festiwal w Sopocie sierpień pop 

Krajowy Festiwal Piosenki 

Polskiej w Opolu 

czerwiec pop 

Festiwal Piosenki Turystycznej 

i Żeglarskiej w Giżycku 

sierpień  

 

piosenka turystyczna 

i żeglarska 

 



3. Zaznacz miejsca festiwali muzycznych na mapie Polski. 

 

 

4. Quiz.  

 

a) Na którym festiwalu usłyszysz muzykę pop? 

b) Na który festiwal pojedziesz jesienią/latem/wiosną? 

c) Na którym festiwalu nie będzie nikt śpiewał? 

d) Jaką muzykę usłyszysz w Warszawie? 

e) Który festiwal nie odbywa się zimą? 

f) Który festiwal jest w Katowicach? 

g) Wypisz konkursy, które odbywają się wiosną/latem/jesienią. 

 

5. Posłuchaj fragmentów nagrań i powiedz, na którym festiwalu możesz usłyszeć 

ten rodzaj muzyki. 

 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

b) ……………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………... 

d) ……………………………………………………………………………………………….. 

e) ………………………………………………………………………………………………... 

f) ………………………………………………………………………………………………... 

g) ……………………………………………………………………………………………….. 



6. Przeczytaj tekst o popularnym festiwalu w Polsce i zdecyduj, które zdania są zgodne 

z treścią tekstu (P), a które nie (F).

 

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski to cykliczna coroczna impreza muzyczna 

odbywająca się na początku sierpnia w Dusznikach-Zdroju. Jest najstarszym w świecie 

nieprzerwanie działającym festiwalem pianistycznym i zarazem najstarszym polskim 

festiwalem muzycznym. Obecnym dyrektorem artystycznym festiwalu jest Piotr Paleczny. 

Koncerty odbywają się w Dworku Chopina. Pierwszy festiwal odbył się w 1946 roku dla 

uczczenia 120. rocznicy występów Chopina w Dusznikach. Gwiazdami pierwszego festiwalu 

byli Zofia Rabcewicz i Henryk Sztompka. Od 2001 roku imprezie towarzyszą Ogólnopolskie 

Kursy Mistrzowskie, organizowane dla sześciu wybitnych młodych polskich pianistów. 

 

(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Festiwal_Chopinowski_w_Dusznikach-Zdroju)

 

1. Festiwal odbywa się każdego roku.     P F 

2. To najstarszy festiwal na świecie i w Polsce.   P F 

3. Pierwszy festiwal odbył się w 120 roku.    P F 

4. Zofia Rabcewicz, Henryk Sztompka i Piotr Paleczny to gwiazdy  

pierwszego festiwalu.       P F 

5. Festiwal odbywa się w rezydencji Chopina.    P F  

 

7. Na festiwalach muzycznych zdobywa się również nagrody. Przeczytaj tekst na temat 

przyznawania nagród na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i odpowiedz 

na pytania. 

 

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to polski festiwal muzyczny organizowany 

w Opolu. Stanowi podsumowanie sezonu artystycznego polskiego środowiska twórców 

i wykonawców piosenek. Głównymi nagrodami festiwalu są obecnie: 

 Karolinka – Nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie 

Debiuty (najbardziej charakterystyczna dla tego festiwalu), dawniej przyznawana 

przez jury, obecnie wybierana podczas głosowania telewidzów, 

 Grand Prix – nagroda prezesa TVP dla zasłużonych wykonawców, autorów tekstu, 

kompozytorów, przyznawana za całokształt twórczości, 



 Super Premiera – Nagroda im. Karola  Musiała – za najlepszą premierową piosenkę, 

dawniej przyznawana przez jury, obecnie wybierana podczas głosowania telewidzów, 

 Kryształowy Kamerton – nagroda dla najlepszego autora/kompozytora, 

 Superjedynka – nagroda przyznawana od 2000 roku, w różnych kategoriach 

(m.in. najlepszy wokalista, wokalistka, zespół, piosenka, płyta pop, płyta rock, płyta 

hip-hop, płyta alternatywna, teledysk, wydarzenie muzyczne roku), 

 Artysta bez granic – nagroda dla najpopularniejszego polskiego wykonawcy 

za granicą przyznawana przez TVP Polonia, 

 Nagroda Dziennikarzy i Fotoreporterów akredytowanych przy KFPP – nagroda 

przyznawana przez grono dziennikarzy i fotoreporterów wedle ich uznania. 

 

(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Festiwal_Piosenki_Polskiej_w_Opolu) 

 

1. Kto dostaje nagrody podczas tego festiwalu? 

2. Kto zdobywa Karolinkę? 

3. Jaką nagrodę otrzyma autor tekstu lub muzyki za cały swój dorobek? 

4. Za co odbiera się Nagrodę im. Karola Musiała? 

5. Jesteś genialnym twórcą muzyki lub słów piosenek. Jaką nagrodą zostaniesz 

uhonorowany? 

6. Którą z nagród wręcza się od 2000 roku i komu? 

7. Kogo wyróżnia Telewizja Polska Polonia? 

8. Czy dziennikarze i fotoreporterzy mogą przyznać wyróżnienie? Komu? Za co? 

 

8. W parach opiszcie zdjęcia. 

 

 

(źródło: google.pl)   

 

9. Napisz o popularnym festiwalu muzycznym w twoim kraju. 


