
TEST 

Rozwiązanie testu polega na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi. 

1. W jakim mieście urodził się Franz Schubert? 
a) Salzburg 
b) Wiedeń 
c) Budapeszt 

2. Kto uczył F. Schuberta gry na skrzypcach? 
a) ojciec 
b) brat 
c) prywatny nauczyciel 

3. W którym roku zmarła matka F. Schuberta? 
a) 1809 
b) 1812 
c) 1822 

4. W 1813 r. F. Schubert ukończył: 
a) I Symfonię D-dur 
b) II Symfonię B-dur 
c) III Symfonię D-dur 

5. „Rok pieśni” to okres, w którym F. Schubert skomponował: 
a) 145 pieśni 
b) 112 pieśni 
c) 83 pieśni 

6. Która symfonia nazywana jest Małą? 
a) VI Symfonia C-dur 
b) V Symfonia B-Dur  
c) IV Symfonia c-moll 

 
7. W 1814 roku, po ukończeniu studiów nauczycielskich, F. Schubert 

pracował jako:   
a) zastępca kapelmistrza na dworze wiedeńskim 
b) nauczyciel hrabianek Marii i Karoliny  na zamku w Zseliz 
c) pomocnik w szkole ojca 

8. Kto uczył F. Schuberta kompozycji? 
a) Adolf Bernhard Marx  
b) Antonino Salieri 
c) Johann David Bach 

 
9. Którym z kolei dzieckiem Franciszka Teodora Schuberta i jego żony 

Elżbiety był kompozytor? 
a) trzecim 
b) szóstym 
c) dwunastym 

10. W jakich utworach F. Schuberta można odnaleźć inspirację 
twórczością Michaela Haydna? 

a) w muzyce operowej 
b) w muzyce mszalnej 
c) w muzyce ballad 

11. W historii muzyki F. Schubert zapisał się przede wszystkim jako 
niezrównany twórca:  

a) mszy 
b) kantat 
c) pieśni 

12. F. Schubert zmarł w wieku: 
a) 31 lat 
b) 39 lat 
c) 45 lat 

13. Twórczością, którego niemieckiego poety zafascynowany był F. 
Schubert? 

a) J.W. Goethego 
b) F. Schillera 
c) H. Kleista 

 
14. W słynnym Kwintecie fortepianowym został podjęty temat pieśni: 

a) Die Forelle (Pstrąg) 
b) Der Tod und das Mädchen (Śmierć i dziewczyna) 
c) Erlkönig (Król olch) 



 
15. Ile lat miał F. Schubert kiedy zdał egzamin konkursowy do 

wiedeńskiego nadwornego chóru chłopięcego?  

a) 9  
b) 11  
c) 13 
 

16. VIII Symfonia C-Dur nazywana jest:  

a) Wielką 
b) Tragiczną  
c) Niedokończoną  

 
17. Czym były tzw. schubertiady?  

a) cyklem koncertów muzyki F. Schuberta, zorganizowanym w 150 
rocznicę jego śmierci  

b) konkursami, które polegały na wykonywaniu przez różnych 
artystów dzieł F. Schuberta  

c) posiedzeniami muzycznymi, podczas których F. Schubert 
wykonywał swoje utwory przed znajomymi artystami  

18. F. Schubert jest uznawany za jednego z prekursorów: 

a) baroku 
b) romantyzmu 
c) klasycyzmu 

 

 

 


