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KLASA II  -  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 w tabeli wydarzeń było chronologicznie pierwsze, a które 
    ostatnie. W tabeli obok tych wydarzeń w odpowiedniej rubryce wpisz znak X. 
 
 

Lp. Wydarzenie Pierwsze 
 

Ostatnie 

1 Wybuch powstania wielkopolskiego 27 grudnia 1918 r.   

2 Zdobycie przez powstańców lotniska Ławica.   

3 Przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego.   

4 Podpisanie rozejmu w Trewirze.   

/2 p. 
 

2. Spośród poniższych zadań JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), oznaczonych  
    literami a-d wybierz i zaznacz to, które jest zadaniem samorządu wojewódzkiego. 
  
    a) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,  
    b) gospodarowanie mieniem województwa, 
    c) edukacja publiczna (szkoły ponadgimnazjalne),  
    d) edukacja publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)                

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

                        Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a) 28 grudnia 1918 r. (w drugim dniu powstania) Naczelna 
Rada Ludowa, na mocy porozumienia z władzami 
niemieckimi powołała do życia polsko–niemiecką 
Komendę Miasta, której zadaniem było przywrócenie 
porządku w mieście. 

  

b) Na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu do miasta 
przybył Józef Piłsudski. 

  

 
                                                                                                                                                     /2 p. 

 
4. Podaj imię i nazwisko powstańca wielkopolskiego, który uznawany jest za pierwszą   
    śmiertelną ofiarę walk Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 
    ……………………………………………………………………………………………..   

/1 p. 
 
5. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której Fryderyk Chopin przebywał w gościnie 
    u księcia Antoniego Radziwiłła. 
 
    ……………………………………………………………………………….……………  

        /1 p. 
      
6. Który z carów Rosji zwrócił się do namiestnika Królestwa Polskiego ze skargą o dokonanie   
    dnia 19 września 1843 roku, zamachu na orszak carski w Poznaniu?  
 

a) Aleksander I 
b) Piotr I 
c) Mikołaj  I              

   /1 p. 
 

7.  Dobra w Winnej Górze generał Jan Henryk Dąbrowski: 
 

a) nabył za pieniądze zdobyte podczas wojen napoleońskich. 
b) otrzymał od cesarza Napoleona, jako wyrównanie kosztów poniesionych przy  
    tworzeniu Legionów Polskich i za wierną służbę. 

c) otrzymał w darze od narodu polskiego w dowód uznania za ofiarną walkę  
         z zaborcami.                          

/1 p.                                                                                                      
               
8. Podaj tytuł gazety, której twórcą był Hipolit Cegielski. 

 
    ………………………………………………………………………….…………………  

               /1 p. 
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9. Nazwa Chazacy, określająca grupę ludności osadniczej pochodzi od: 
    a) nazwy potrawy regionalnej 
    b) zabawy organizowanej w Zielone Świątki 
    c) nazwy długich płaszczy noszonych przez osadników                                   

 /1 p. 
. 
10. Uzupełnij zdania w miejsca kropek wpisując odpowiednie wyrazy. 
 

a) Założycielką muzeum w Gołuchowie była ……………………………………………….. . W  
           muzeum tym znajdują się cenne zbiory sztuki, wśród których perłą są słynne gołuchowskie  

 

…………………………………………….. . 
                             /2 p. 

b) Popularna półokrągła ceglana baszta z XIV wieku znajdująca się w Kaliszu nosi nazwę  
 

…………………………………………..…  
           Impreza pod nazwą Spotkania z Białą Damą odbywają się corocznie w miejscowości      
 

          ...............................................................               
/2 p. 

c) Głaz narzutowy znajdujący się między Próchnowem, a Margoninem nosi zgodnie z legendą  
 

    nazwę …………………………..……….. 
/1 p. 

 
11. Nazwą Łazęgi określano inaczej: 

 

 a) Borowiaków 
 b) Tatarów 
 c) Pałuczan                                                                                                    

/1 p. 
                
12. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków ludności trudniącej się rybołówstwem  
      i łowiectwem ptactwa wodnego? 
 

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

 
13. Jaką nazwę nosiła poznańska instytucja, zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem  
      zbiorów naukowych?  
 

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

 
 

14. Wymień dwa rodzaje kar jakie władze pruskie stosowały wobec powracających do swych    
     domów Wielkopolan – uczestników powstania listopadowego.  
 
     ............................................................................................................................. ........        

                /2 p. 
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15. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz Prawda przy zdaniu prawdziwym 
i Fałsz przy zdaniu fałszywym. 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
/4 p  

 
16.  Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której znajduje się słynny łuk triumfalny 
zwany też łukiem Napoleona, wzniesiony na pamiątkę pobytu cesarza w Wielkopolsce  
w 1812 r.  
 

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

 
17. Jakie zwierzę w gwarze poznańskie określane jest  jako „hazaj”? 
 

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

 
18. Zwyczajowe prawo płacenia zobowiązań finansowych sąsiada, gdy ten nie mógł sam 
      tego uczynić, obowiązywało: 
  
      a) Olędrów  
      b) Bambrów 
      c) Biskupian                                                                                        

/1 p 
 
19. Jaką inną symboliczną nazwą określano w Wielkopolsce pracę organiczną? 
 

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

 
20.  Uruchomienie pierwszego połączenia kolejowego w Wielkopolsce nastąpiło w 1848 r. 
      Podaj nazwę miejscowości, z której przyjechał do Poznania pierwszy pociąg. 
 
     …………………………….…………………………………………………………………      

/1 p. 

 Treść Prawda/Fałsz 

A. 

Książę Antoni Radziwiłł był dyrektorem policji i starostą 
poznańskim za czasów Flottwela, współzałożyciel wielu 
poznańskich instytucji kulturalnych, artysta-twórca wielu litografii  
i rycin przedstawiających wydarzenia polityczne w Poznaniu z lat 
1846-1847 oraz liczne panoramy miasta. 

 

B. 
Ksiądz Piotr Wawrzyniak był organizatorem spółdzielczości 
kredytowej i rolniczej. Krzewił wśród swoich wiernych nie tylko 
wiarę katolicką, ale także umiejętność mądrego gospodarowania.  

 
 

C. 
Fundatorem Złotej Kaplicy w katedrze poznańskiej był Hipolit 
Cegielski. 

 

D. 
Fundatorem kościoła Bożego Ciała w Poznaniu był Król 
Władysław Jagiełło.   

 


