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Regulamin 
XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

I.  Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
Wielkopolski Kurator Oświaty  
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

II. Cele konkursu: 
▪  przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, 
▪  popularyzowanie kultury regionalnej, 
▪  rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, 
▪  kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych, 
▪  integracja społeczności województwa wielkopolskiego. 

III. Uczestnicy konkursu 
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (poziom klas IV – VI) oraz dla uczniów  
gimnazjum (poziom klas I – III). 

IV. Terminarz konkursu  

 I stopień – szkolny - w terminie ustalonym przez szkołę. 

Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru - str. 7 regulaminu) 
należy przesłać do 10 grudnia 2014 roku, na adres: 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 
al. Niepodległości 16/18,  61–713 Poznań, 

tel./fax   061/851 53 95 lub e-mail: office@sgipw.wlkp.pl 

Decyduje data stempla pocztowego lub przesłania elektronicznego. 

UWAGA! Należy wybrać tylko jedną z form przesyłania protokołów (poczta/fax/e-mail). 

 

 II stopień - powiatowy (międzyszkolny) – 5 lutego  2015 roku 
  informacje o wynikach dostępne będą w miejscu przeprowadzenia eliminacji powiatowych. 

 III stopień - rejonowy – 23 marca 2015 roku 
        informacje o wynikach dostępne będą w miejscu przeprowadzenia eliminacji rejonowych. 

 IV stopień - wojewódzki – 14 maja 2015 roku. Informacje o wynikach można uzyskać 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, od  dnia 21 maja, w godz. od 11.00 – 14.00 

Wyniki będą publikowane w terminie 7 dni od daty każdego z etapów. 
 

V. Komisje konkursu 
 

Szkoły przeprowadzające konkurs na szczeblu powiatowym i rejonowym wyznacza z upoważnienia 
organizatorów - Przewodniczący SGiPW. 

Przewodniczących komisji powiatowych i rejonowych powołują dyrektorzy szkół organizujących  
i przeprowadzających eliminacje. 

     Skład komisji powiatowej i rejonowej ustala Przewodniczący komisji w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły. 

mailto:office@sgipw.wlkp.pl
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Komisję wojewódzką i jej Przewodniczącego w imieniu organizatorów konkursu powołuje 
Przewodniczący Stowarzyszenia. 

Przed etapem powiatowym i rejonowym, w Poznaniu zorganizowane zostaną szkolenia dla 
Przewodniczących komisji. Informacje dotyczące terminów umieszczone zostaną na stronie 
internetowej Stowarzyszenia (www.sgipw.wlkp.pl) i Kuratorium Oświaty (www.ko.poznan.pl). 

 

VI. Formy eliminacji 

Stopień I - szkolny  

▪ Formę eliminacji ustala komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły;  
▪ Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły.   

 
Do etapu powiatowego (międzyszkolnego) kwalifikuje się z każdego poziomu wiekowego nie więcej 
niż trzech uczniów reprezentujących całą szkołę. Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex 
aequo. 

Stopień II – powiatowy 

      Odbędzie się równocześnie we wszystkich wyznaczonych szkołach, zgodnie z terminarzem. 
▪ Stopień powiatowy przeprowadza komisja powiatowa; 
▪ Forma – test pisemny. 

Do stopnia rejonowego zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy zdobędą minimum 85 % 
wymaganej liczby  punktów. 

Stopień III - rejonowy  

Odbędzie się równocześnie we wszystkich wyznaczonych szkołach, zgodnie z terminarzem. 
▪ Stopień rejonowy przeprowadza komisja rejonowa; 
▪ Forma – test pisemny. 

Do stopnia wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają minimum 90 % wymaganej 
liczby punktów.   

Stopień IV - wojewódzki - finał  

▪ Miejsce przeprowadzenia finału wyznaczą organizatorzy konkursu; 
▪ Etap wojewódzki przeprowadza komisja wojewódzka; 
▪ Forma – test. 
 
Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w swojej 
grupie wiekowej - nie mniej niż 90 % wymaganej liczby punktów. 

Uwaga! Odwołania będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 

 

VII. Sprawy sporne 
 
       Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga: 

▪ na etapie powiatowym i rejonowym - koordynator konkursu powołany przez organizatorów, 
▪ na etapie wojewódzkim – przewodniczący komisji wojewódzkiej. 
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VIII. Informacje 
 
Informacji na temat konkursu udziela:        

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań bud. C WUW pok. 332 

tel. 061 8541472, 061 8541973 od poniedziałku do piątku w godz. od  8.00 -15.00. 
 

Aktualne informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski: www.sgipw.wlkp.pl w dziale „Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce”. 

IX. Zakres materiału:  

Wszystkich uczestników konkursu na wszystkich etapach obowiązuje znajomość tematów:  
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r. (najważniejsze wydarzenia z przebiegu powstania, postacie 
związane z wydarzeniami powstania: Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Taczak, Józef Dowbor- 
Muśnicki, Franciszek Ratajczak, miejsca w Poznaniu upamiętniające wydarzenia powstania. 
Gwara na podstawie zamieszczonego słowniczka (dodatek do regulaminu) oraz umiejętność jej 
zastosowania, charakterystyczne wyrażenia gwarowe, cechy gwary wielkopolskiej. 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA – zadania konkursowe przygotowane zostaną w oparciu o treści 

programu edukacyjnego „Wielkopolska moja mała ojczyzna” z uwzględnieniem zagadnień związanych 
z wydarzeniami i bohaterami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r. i gwary wielkopolskiej wg. 
Słownika zamieszczonego na stronie SGiPW WLKP. 
W etapach: rejonowym i wojewódzkim przewidziano zagadnienia odrębne dla każdego poziomu klas, 
wokół których koncentrować się będą uczniowie pogłębiający swą wiedzę o Wielkopolsce. 
 

Etap szkolny i powiatowy 
klasa IV – zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV 
klasa V – zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV i V 
klasa VI - zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV, V i VI 

Etap rejonowy 
Obowiązują zagadnienia z etapu powiatowego oraz następujące  zagadnienia – odrębne dla każdego 
poziomu klas: 

Klasa IV -   W kręgu wielkopolskich legend, czyli o duchach, straszydłach i rzeczach tajemnych 
                   (w tym również legendy związane z początkami państwa polskiego, główni bohaterowie                 
                   legend, związki między legendą a teraźniejszością, etymologia nazw); oraz legendy   
                   związane z miejscowościami: Budziejewko, Kruszwica, Gołańcz; 

Szlakiem najstarszych zabytków Wielkopolski (budownictwo romańskie,      
charakterystyka budowli wznoszonych w tym stylu, rzeźba romańska  i miejsca jej 
występowania, słynne zabytki romańskie w Wielkopolsce) na przykładzie zabytków 
znajdujących się w wymienionych miejscowościach: Strzelno, Ostrów Lednicki, Mogilno, 
Kruszwica, Gniezno– Drzwi Gnieźnieńskie 

  
Klasa V -     Obrzędy, zwyczaje i święta wielkopolskie (najważniejsze obrzędy, zwyczaje i tradycje –  
                    miejsca i pory roku związane z ich kultywowaniem, przykłady potraw regionalnych); z   
                    uwzględnieniem uroczystości odbywających się w miejscowościach: Górka Klasztorna,   
                    Spycimierz, Imiołki, Mikstat, Poznań; 

       Szlakiem zabytków gotyckich w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy stylu  
       gotyckiego, słynne budowle gotyckie w Wielkopolsce): na przykładzie zabytków    
       znajdujących się w wymienionych miejscowościach: Gniezno, Poznań, Gołańcz,        
       Szamotuły. 
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Klasa VI -   Bohaterowie hymnu narodowego i ich związek z Wielkopolską wybitne postacie  
      występujące w hymnie i ich związek z Wielkopolską, wielkopolskie miejsca związane z  
      życiem i działalnością Józefa Wybickiego i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego) m.in.            
      Manieczki, Margonin, Winna Góra; 
      Szlakiem zabytków renesansowych w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy stylu       
      renesansowego, słynne budowle renesansowe w Wielkopolsce, malarstwo i rzeźba    
      sakralna): na przykładzie zabytków znajdujących się w wymienionych miejscowościach; 

                   Poznań, Grodzisk Wielkopolski, Objezierze, Gościkowo, Wągrowiec. 
 

Etap wojewódzki 
Obowiązuje zakres materiału z wszystkich poprzednich etapów odpowiedni dla każdej klasy oraz  
następujące tematy wiodące odrębne dla każdego z przedziałów klasowych:  

Klasa IV -   Na Szlaku Piastowskim (przebieg trasy i rejony etnograficzne, główne miejscowości    
                    szlaku i słynne zabytki znajdujące się na szlaku); 
 

Klasa V  -   Śladami św. Wojciecha (życie i działalność św. Wojciecha, najstarsze źródła wiedzy o  
                    św. Wojciechu -Żywoty i Drzwi Gnieźnieńskie, miejscowości wielkopolskie związane ze   
                    św. Wojciechem i jego kultem) 
 

Klasa VI -   Wielkopolskie klasztory (zakony i zakonnicy, Ich rola i zajęcia, przykłady budowli  
                    klasztornych)ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości: Lubiń, Ląd, Gostyń,  
        Bieniszew, Łekno. 

 
 

GIMNAZJUM Wszystkich uczestników konkursu na etapie szkolnym i wszystkich pozostałych  

etapach obowiązuje znajomość tematów:  
 
1. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r. (okoliczności wybuchu, najważniejsze wydarzenia z 
przebiegu powstania, postacie związane z wydarzeniami powstania: Ignacy Jan Paderewski, 
Stanisław Taczak, Józef Dowbor–Muśnicki, Franciszek Ratajczak, tradycja i   miejsca w Poznaniu 
upamiętniające wydarzenia powstania). 
 
2. Śladami „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Idee  pprraaccyy  oorrggaanniicczznneejj,, pprrzzyykkłłaaddyy  ddzziiaałłaańń      

  oorrggaanniicczznniikkóóww    wwyybbiittnnii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  pprraaccyy  oorrggaanniicczznneejj  ((DD..  CChhłłaappoowwsskkii,,  PP..  WWaawwrrzzyynniiaakk,,  

  KK..  ŻŻuuppaańńsskkii,,    MM..  JJaacckkoowwsskkii,,  EE..  RRaacczzyyńńsskkii,,  HH..  CCeeggiieellsskkii,,  MM..  MMoottttyy,,  EE..  SSzzcczzaanniieecckkaa,,  

  KK..  MMaarrcciinnkkoowwsskkii))..  
 
3. Hipolit Cegielski –„Poezja i maszyny” przedstawiciel wielkopolskich organiczników. 
 
4. Kultura ludowa i tradycje regionalne. (grupy regionalne w Wielkopolsce - zajęcia, tradycje 
i zwyczaje. PPoocchhooddzzeenniiee      nnaazzww  ggrruupp  rreeggiioonnaallnnyycchh  ii  eettnniicczznnyycchh  ww  WWiieellkkooppoollssccee  ii  mmiieejjssccaa  iicchh  

oossiieeddlleenniiaa  ssiięę  ww  WWiieellkkooppoollssccee,,    ddoorroobbeekk  kkuullttuurroowwyy  ggrruupp  eettnniicczznnyycchh  ii  rreeggiioonnaallnnyycchh,,  zzwwyycczzaajjee  

ii  oobbyycczzaajjee  llookkaallnnee   dom i zagroda, gwara, obrzędy, zwyczaje i święta). 

  
5. „O duchach, straszydłach i rzeczach tajemnych –wielkopolskie legendy” 
 
 

Etap szkolny Zagadnienia wspólne dla klas I-III – przedstawione powyżej. 
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Etap powiatowy 
Obowiązują zagadnienia z etapu szkolnego oraz następujące tematy wiodące odrębne dla 
poszczególnych klas. 

 

Klasa I -  Karty z historii Wielkopolski:  
Wielkopolska w czasach panowania władców z rodów Piastów i Jagiellonów (ważne 
wydarzenia historyczne i postaci oraz ich wpływ na dzieje Wielkopolski); 

 
Klasa II - Karty z historii Wielkopolski: 
   Wielkopolska w XVII i XVIII w. 

Pod pruskim zaborem (Wielkopolska w latach zaborów, udział Wielkopolan w powstaniach 
narodowych w XVIII i XIX w., praca organiczna w Wielkopolsce i jej wybitni przedstawiciele, 
przejawy germanizacji i postawy Wielkopolan wobec polityki pruskiej, wielkopolskie szlaki 
A. Mickiewicza i F. Chopina); 
 

Klasa III - Karty z historii Wielkopolski: 
    Wielkopolska w XIX w. 

Od Powstania Wielkopolskiego do Poznańskiego Czerwca 1956r. (Wielkopolanie 
w walkach Powstania Wielkopolskiego, ich udział w kampanii wrześniowej 1939, ruchu 
oporu i walkach z hitlerowskim okupantem, martyrologia Wielkopolan, walki 1945 r.: 
Cytadela, Międzyrzecki Rejon Umocniony i Wał Pomorski, Poznański Czerwiec 1956 – 
wydarzenia 28 czerwca1956 r. w Poznaniu i ich skutki); 

 

Etap rejonowy  
Obowiązują nadal zagadnienia z etapów szkolnego i powiatowego (odrębne dla każdej z klas).  
 
Klasa I -   Szlakiem zabytków gotyckich w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy stylu gotyckiego,    
                słynne budowle gotyckie w Wielkopolsce). 
 
Klasa II -  Szlakiem zabytków renesansowych w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy architektury   
                renesansowej i słynne budowle wzniesione w tym stylu w Wielkopolsce). 
 
Klasa III - Szlakiem zabytków barokowych w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy architektury    
                barokowej oraz słynne budowle wzniesione w tym stylu w Wielkopolsce). 
 

Etap wojewódzki 
Obowiązują zagadnienia z etapu rejonowego oraz tematy wspólne:  
Uroczystości patriotyczne i historyczne. 
 

Sugerowana literatura: 
„Wielkopolska – moja mała ojczyzna” zeszyty ćwiczeń – Wydawn. „Nowa Era”, Poznań 2000  
tel. 061 8583681, www.nowaera.com.pl, Al. Jerozolimskie 146 D 02-305 Warszawa  
 
„Wielkopolska. Nasza kraina.” Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Łęckiego Wydawnictwo 
Kurpisz 2004 r. 
 
„202 x Wielkopolska”, oprac. P. Anders, W. Gostyński, B. Kucharski, W. Łęcki,  
P. Maluśkiewicz, J. Sobczak, Z. Szmidt, Wydawnictwo WBP Poznań 2000. 
  
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Wiesław Zdziabek, Maria Pacholska,  Wyd. eMPi² 
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 Dodatkowo dla gimnazjum – fragmenty  książki Marka Rezlera, Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919. Spojrzenie po 90 latach., Poznań 2008  - poruszające zakres podanych w 
regulaminie zagadnień. 

 Film o Hipolicie Cegielskim autorstwa Jacka Kubiaka pt. ”Hipolit Cegielski. Poezja 
i maszyny.” 

 
Inna ogólnodostępna literatura poruszająca zakres podanych w regulaminie zagadnień. 
 

Inne zmiany: 
1. Wyniki każdego z etapów publikowane są na stronie Stowarzyszenia: www.sgipw.wlkp.pl 
2. Wszystkie testy z roku ubiegłego będą zamieszczane na stronie www.sgipw.wlkp.pl w okresie 1 

– 31 stycznia. Po tym czasie nie ma możliwości zapoznania się z nimi. 
3. Odwołania należy przesyłać dopiero po ogłoszeniu wyników - rozpatrywane będzie to co 

wpłynie w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników 
4. Decyzja o rozpatrzeniu odwołania, czy to pozytywna, czy negatywna powinna być kierowana na 

piśmie do zainteresowanej osoby 
5. Wgląd do prac wyłącznie w biurze SGiPW. 

 
 
 
 
 
 

http://www.sgipw.wlkp.pl/
http://www.sgipw.wlkp.pl/


 

 

PROTOKÓŁ                                                        wzór 
z przebiegu etapu szkolnego XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

 

odbytego w dniu:  
 

Pełna nazwa placówki oświatowej: 
 

 
Dokładny adres: 
 

 

e-mail: 

Nr telefonu:                                                                            Nr faxu:  

Miejscowość:                                                                               Gmina:  

Powiat: 
 

W konkursie wzięło udział ………… uczniów. 
 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący: 

Członkowie: 

 

 
 

po sprawdzeniu prac kwalifikuje do etapu powiatowego następujących uczniów: 

Uwaga!: Imiona i nazwiska uczniów wpisać drukowanymi literami zachowując kolejność klas (IV-VI lub I-III) 

kl. IV  imię i nazwisko 

1. 

2. 

3. 
 

kl. V  imię i nazwisko 

1. 

2. 

3. 
 

kl. VI  imię i nazwisko 

1. 

2. 

3. 
 

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów (jeśli kilkoro nauczycieli, to z zaznaczeniem klas): 
 

 
 

Podpisy Członków Komisji: 
 

 
UWAGA!: Imiona i nazwiska uczniów oraz e-mail prosimy wpisać drukowanymi literami. 


