
 

 

                              Sponsor tytularny konkursu: 

KLASA I - ETAP POWIATOWY 
 

                           Kod ucznia  

    

 
 
Imię i nazwisko...............................................................................................    Suma punktów ......... 
        (wpisać literami drukowanymi) 
 
Gimnazjum nr ……......  w .............................................................................  
 
 

Drogi Uczestniku 
INEA. XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce! 

 
Witamy Cię w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Przed Tobą zadania etapu 
powiatowego. Na jego rozwiązanie masz 45 minut. Przeczytaj dokładnie wszystkie polecenia,  
a następnie udziel poprawnej odpowiedzi. Prosimy, abyś starał się nie skreślać, a odpowiedzi 
wpisywał czytelnie długopisem lub piórem. 
 

Powodzenia! 
 
1.  Rozstrzygnij, które z podanych tabeli wydarzeń było chronologicznie pierwsze, a które    

ostatnie. W tabeli obok tych wydarzeń w odpowiedniej rubryce wpisz znak X. 
 
 

Lp. Wydarzenie Pierwsze 
 

Ostatnie 

1 Wydanie dokumentu „DAGOME IUDEX”    

2 Utworzenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu               

3 Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu   

4 Zjazd w Gnieźnie   

/2 p. 
 

    
2. Jak nazywał się pierwszy wójt Poznania? 
 
    …………………………………………………………………………..………………….  

  /1 p. 
 
3. Wyjaśnij co oznacza określenie, że miasto zostało założone „na surowym korzeniu”? 
 
    …………………………………………………………………………………………….… 
 
    ……………………………………………………………………………………………….                          

/1 p 
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4. Spośród poniższych zadań JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), oznaczonych  
    literami A-D wybierz i zaznacz te, które są zadaniami samorządu powiatowego. 
 
    a) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,  
    b) gospodarowanie mieniem województwa,  
    c) edukacja publiczna (szkoły ponadgimnazjalne),  
    d) edukacja publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)                

/2 p. 
 
 
5. Który z książąt polskich podarował słynny diadem otrzymany przez Bolesława Chrobrego  
    podczas zjazdu w Gnieźnie, cesarzowi Konradowi II? 
 
    …………………………………………………………………………………………….  

/1 p. 
 
6. Jaką nazwą określił w swej kronice Gall Anonim gród obronny położony przy ujściu Noteci    
    do Warty, w sąsiedztwie dzisiejszej wsi Sanok? 
 

    a) „Strażnica i klucz królestwa” 
    b) „Drzwi do Berlina” 
    c) „Klejnot Królestwa”                                  

 /1 p. 
 

7. Jak nazywała się wyspa powstała w rozlewiskach Warty i Cybiny, na której w IX wieku został     
    Założony poznański gród?  
 
    .............................................................................................................................           

     /1 p. 
 
8. Rozstrzygnij, czy podane zdania zawierają informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok  
    zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 
 

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a. Szlak bursztynowy rozpoczynał się w miejscowości 
Akwileja nad Morzem Adriatyckim. 

  

b. Pierwsze opactwo cysterskie w Wielkopolsce powstało 
w miejscowości Łekno. 

  

c. Święty Wojciech podczas bierzmowania otrzymał imię 
Adalbert. 

  

d. Baptysterium, to inaczej średniowieczna siedziba       
władcy położona na wyspie. 

  

e. Papież Sylwester II dokonał aktu kanonizacji św. 
Wojciecha w roku 999.  

  

 /5 p. 
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9. O kim mowa? Do podanych charakterystyk dopisz odpowiednie imiona i nazwiska (lub  
    imiona i przydomki) przedstawianych postaci.  

a) Król Polski, przed którym mistrz zakonu krzyżackiego, Hans von Tieffen złożył hołd w zamku  
poznańskim, na Górze Przemysła w 1493 r. 
 

         ............................................................................................................................. .... 
/1 p. 

b) Biskup poznański, mecenas i dyplomata. Jego dwór biskupi w Poznaniu był ośrodkiem życia  
renesansowego w Wielkopolsce. Twórca szkoły średniej na Ostrowie Tumskim – pretendującej 
do miana szkoły wyższej. 
 

         ............................................................................................................................. ....  
/1 p. 

 
10. W jakim języku spisana została Kronika Wielkopolski? 
 

      …………………………………………………………………………………………………  
/1 p. 

 
11. Napisz jak w języku polskim brzmi łacińska dewiza zakonu cystersów: „ora et labora”? 
 

      ………………………………………………………………………………………………… 
/1 p. 

 
12. Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok  
      zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 
 

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

Hipolit Cegielski za odmowę przeprowadzenia rewizji 
w domu swoich uczniów, utracił pracę nauczyciela w 
Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. 

  

/1 p. 
 
13. Spośród poniższych wydarzeń, oznaczonych literami  A-D wybierz wydarzenie  
      chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi  
      oznaczono wybrane wydarzenie. 

 

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D 

Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 

 

      a) Zdobycie przez powstańców lotniska Ławica. 
      b) Śmierć Franciszka Ratajczaka. 
      c) Przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. 
      d) Podpisanie rozejmu w Trewirze.                     

                                                                                                                                /2 p. 
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14. Jak miała na imię Czarna Księżniczka z Szamotulskiej baszty?  
 
............................................................................................................................. .      

 /1 p.      
 
15. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków osadników śląskich osiedlających się  
      na terenach wykarczowanych przez siebie lasów? 
 

      ……………………………………………………..…………………………………….  
      /1 p. 

16. Jaką nazwę nosiła powołana w Wielkopolsce instytucja zajmująca się udzielaniem  
      finansowej pomocy, uczącej się zdolnej, a niezamożnej młodzieży? 
 
      …………………..……………………………………………………………………….…  

      /1 p. 
 

17. Podaj dokładną datę ataku zgrupowania oddziałów powstańczych pod dowództwem  
      ppor. Andrzeja Kopy na lotnisko na Ławicy? 
       
      ………………………………………………………………………………………………   

/1 p. 
 
18. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich   
       rubrykach napisz słowo prawda lub fałsz. 
 

Lp. Zdanie Prawda/fałsz 

1.  Pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego  był  gen. Józef 

Dowbór-Muśnicki. 

 

2. Uroczysta przysięga wojsk powstańczych odbyła się na Placu 

Wolności w Poznaniu. 

 

3. Generał Józef Dowbor Muśnicki podjął decyzję o 

przeformowaniu wojsk powstańczych w regularne wojsko. 

 

                                                                                                                             /3 p.                                         
 
 
19. Jak nazywa się obecnie poznański budynek, w którym swoją siedzibę miała Komenda  
      Główna Wojsk Powstańczych? 
 
      ………………………………………………….………………………………………….             

/1 p. 
 
20. Jakie zwierzę w gwarze wielkopolskiej określane jest nazwą „kiejter”? 
 
      ……………………………………………………………..………………………………       

                /1 p.  
     


