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

Lp. Wydarzenie Pierwsze 
 

Ostatnie 

1 Zdobycie przez powstańców lotniska Ławica    

2 Śmierć Franciszka Ratajczaka    

3 Przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego   

4 Podpisanie rozejmu w Trewirze.    

5 Gen. Józef Dowbor- Muśnicki przejmuje dowództwo nad 
powstaniem. 

  

 
                                                                                                                             /2 p. 
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2. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich  
    rubrykach napisz słowo prawda lub fałsz. 
 

Lp. Zdanie Prawda/fałsz 

1.  Udany atak zgrupowania oddziałów powstańczych pod 
dowództwem ppor. Andrzeja Kopy na lotnisko na Ławicy miał 
miejsce 27 grudnia 1918 r. 

 

2. Sejm Dzielnicowy, w grudniu 1918 r., podjął decyzję o utworzeniu 

Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. 

 

3. Na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu do miasta przybył 

Ignacy Jan Paderewski. 

 

4. Pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego był major 

Stanisław Taczak. 

 

/4 p. 
 
2. Podaj imię i nazwisko polityka, który w grudniu 1918 r. udał się osobiście do Gdańska, 

aby powitać Ignacego Jana Paderewskiego i towarzyszyć mu w drodze do Poznania.  
       

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

 
4. Wymień nazwy dwóch organizacji, z których m.in. rekrutowali się ochotnicy wstępujący 
    do Powstańczej Armii Wielkopolskiej. 

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

/2 p. 
 

5. Podaj nazwę odznaczenia, nadawanego po II wojnie światowej przez władze polskie  
    uczestnikom Powstania Wielkopolskiego. 
 
    ………………………………………….………………………………………….……       

/1 p. 
 

6. Podaj imię i nazwisko polskiego polityka, który podczas obrad paryskiej  konferencji    
    pokojowej (18.01-28.06.1919 r.) przedstawił argumenty historyczne i polityczne  
    przemawiające za przyłączeniem Wielkopolski do Polski.  
 
    ………………………………………………………………………….………….……          

/1 p. 
 
7. Spośród wymienionych wydarzeń z historii Polski podkreśl to, które nie zadecydowało 
    o przebiegu granicy polsko–niemieckiej: 
 
    Powstanie Wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, plebiscyt na Warmii,   
    Mazurach, Powiślu, Górnym Śląsku                                                                           

/1 p. 
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8. Jak nazywa się obecnie poznański budynek, w którym swoją siedzibę miała Komenda 
Główna Wojsk Powstańczych Powstania Wielkopolskiego? 
 
    .……………………….……………………………………………………….……………   

/1 p. 
                                                          

9. Podaj imię i nazwisko wielkopolskiego organicznika, który swoje nowoczesne gospodarstwo  
    założył w swoim majątku w Turwi. 
   
   ................................................................................. ................................................           

/1 p. 
 
10. Podaj imię i nazwisko jednego z organiczników, uważanego za patrona kółek rolniczych 
      i jednego z założycieli „Gazety Wielkopolskiej”  
 
    ....................................................................................................... ........................       

/1 p. 
 
11. Wymień nazwiska trzech poznańskich naukowców, pogromców „Enigmy”.  
 
    a) ...........................................................................................................................  
 
    b) .......................................................................................................................... .  
 
    c) ...........................................................................................................................         

/3 p. 
 
12. Podaj imię i nazwisko organizatora spółdzielczości kredytowej i rolniczej w Wielkopolsce,  
      który krzewił wśród swoich wiernych nie tylko wiarę katolicką, ale także umiejętność  
      mądrego gospodarowania.   
 
      ................................................................. .............................................................    

 /1 p. 
 
13. Które z poznańskich towarzystw powstało w XIX w. po to, by zająć się udzielaniem pomocy 
      finansowej uczącej się, zdolnej a niezamożnej młodzieży? 
 

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

   
14. Jaką nazwą określano w Wielkopolsce? 
      a) potomków osadników holenderskich sprowadzonych w XVIII wieku do Wielkopolski w okolice  
          m.in. Gostynia 
 
          ..........................................................................................................................  

  /1 p. 
 
 



                             Sponsor tytularny konkursu:   

      b) potomków dawnych osadników z Litwy osiadłych w okolicach Leszna 
 

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

      c) ludność zamieszkującą ziemię pograniczną między Wielkopolską a Kujawami  
    (okolice m.in. Wągrowca, Żnina) 
 

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

                                                                                                                           
15. Co w myśl legendy o głazie św. Wojciecha wydobywało się spod kamienia? 
 

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

 
16.  Ułóż  logiczne zdanie używając dwóch podanych niżej wyrażeń gwarowych: 
      chichrać się, ćmiki. Wyrazy możesz odmienić lub użyć w liczbie mnogiej. 

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

 
17. Rozstrzygnij, czy podane zdania zawierają informację prawdziwa czy fałszywą. W tabeli  
      obok zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 
 

                        Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

Czynnikami, które sprzyjały szybkiej polonizacji Bambrów były 
m.in. religia katolicka i małżeństwa zawierane z Polkami lub 
Polakami. 

  

Elementem regionalnego stroju szamotulskiego jest kornet, 
czyli ozdobne nakrycie głowy. 

  

 /2 p. 
 
18.  Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której znajduje się baszta zwana „Dorotką”. 
 

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

 
19. Co w myśl legendy założono na twarz Halszce po uwięzieniu w baszcie?  
 

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

 
20. Spośród poniższych zadań JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), oznaczonych  
      literami A-D wybierz i zaznacz to, które jest zadaniem samorządu gminnego. 
 

      A) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,  
      B) gospodarowanie mieniem województwa,  
      C) edukacja publiczna (szkoły ponadgimnazjalne),  
      D) edukacja publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)                

/1 p. 


