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KLASA IV -  ETAP POWIATOWY 
 

  Kod ucznia  

    

 
Imię i nazwisko...................................................................................... Suma punktów ......... 
              (wpisać literami drukowanymi) 
 
Szkoła Podstawowa 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. 
 

1. Ułóż 3 logiczne zdania używając podanych niżej wyrażeń gwarowych: 
chichranie,   latoś,    klymy 

      Każdy wyraz użyj w osobnym zdaniu, możesz go odmienić lub użyć w liczbie mnogiej. 

       ................................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................................. 

             .................................................................................................................................     
                       

 /3 p. 
2. Przeczytaj uważnie fragment wiersza 
 

„Kochane gzubki, małe dzieciaty 
i rozbestwione cołkiem ogary, 
małe kowboje i indianery, 
którnych uskrómnić nie mógłby szeryf…” 

 
Komu dedykowany(poświęcony) jest ten wiersz? 
 
……………………………………………………………………………………….. 

/1 p. 
 

3. Którą rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego obchodziliśmy w grudniu 2016 roku? 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
/1 p. 
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4. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu prawdziwym 

i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 
 

/4 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Na podstawie powyższej mapy i wiedzy własnej dokończ zdania. 
 

a) Stolica Wielkopolski leży nad rzeką ……………………………………………… 

b) Największym miastem nad rzeką Prosną jest ………………………………….. 

c) Płynąca przez Piłę Gwda wpada do rzeki ………………………………………. 

d) Północne krańce Wielkopolski leżą na terenie Pojezierza …………………………………….. 

/4 p. 
 

6. O którym królu mówi się, że „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”? 
 

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

 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
W roku 1295 Przemysł II koronował się na króla Polski, dając tym 
samym początek zjednoczeniu ziem polskich. 

 

B. W każdej legendzie wszystkie podane informacje nie są prawdziwe.  

C. 
Według legendy (zawartej w zeszycie ćwiczeń) myszy zagryzły 
okrutnego Popiela, jego żonę i dwóch synów. 

 

D. 
Karol Marcinkowski był lekarzem podczas powstania wielkopolskiego 
1918/1919. 
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7. Która z wymienionych postaci nie jest wymieniona w legendzie o trzech braciach?. 
 

a) Lech 
b) Czech 
c) Prus 
d) Rus 

/1 p. 
8. Komu z podanych poniżej postaci poświęcona jest tablica pamiątkowa znajdująca się na 

ścianie poznańskiego hotelu Bazar? 
 

 
 
 

a) Ignacemu Janowi Paderewskiemu 
 
b) Józefowi Dowbor-Muśnickiemu 
 
c) Stanisławowi Taczakowi 
 
d) Franciszkowi Ratajczakowi 
 
e) Karolowi Marcinkowskiemu 
 
 
 

      /1 p. 
 

9. Rzepicha była matką 
 

a) Piasta Kołodzieja 
b) Siemowita 
c) Popiela 
d) Lecha 

/1 p. 
10. Postaci, których świętych znajdziemy w herbie Poznania 

 

 św. …………………….………… i  św. ………………………………… 
/1 p. 

 
11. Jaką funkcję pełnił wiatrak? 

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

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

/1 p. 
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12. Uzupełnij tabelę wpisując do podanych obiektów ze Szlaku Piastowskiego miejscowości,  
w których się znajdują. 

 

Główne miasto regionu 
Pałuk, gdzie gród 
założył brat św. 

Wojciecha 

Największa 
miejscowość nad 

Jeziorem Gopło, znana 
z legendy o Popielu 

W tej miejscowości 
odbyła się pierwsza 

koronacja królewska w 
Polsce 

W tej miejscowości 
znajduje się kamień, na 

który w myśl legendy 
najechał woźnica 

wiozący św. Wojciecha 

 
 
 

   

/4 p. 
 

13. Zaznacz odpowiednie litery, aby zdanie było prawdziwe. 
 

 
a) AA  b) AB   c) BA   d) BB 

/1 p. 
14. Dokończ poniższe zdania 

 
a) Wielkopolska od zachodu graniczy z Ziemią …………………………………………………….. 

b) Największym terenem leśnym wielkopolski jest Puszcza ………………………………………. 

c) Legendarnym założycielem Gniezna był ………………………………………………………….. 

d) Po raz pierwszy białego orła na chorągwi umieścił ………………………………………………. 

e) Budowę zamku w Międzyrzeczu zapoczątkowano za panowania króla ………………………. 

/5 p. 
15. Do podanych nazw obszarów lub obiektów przyrodniczych dopisz ich nazwy z poniżej 

podanych. 
 

Park Narodowy  Zabytek przyrodniczy  Park Krajobrazowy  Rezerwat  Pomnik przyrody 
 

Pojedyncze obiekty 
przedstawiające dużą 
wartość ze względów 

naukowych, 
historycznych lub z 
uwagi na ich piękno 

Szczególnie 
wartościowe tereny o 
powierzchni powyżej 

500 hektarów 

Tereny objęte ochroną 
dla zachowania cech 

przyrodniczych regionu, 
służące również 
wypoczynkowi 

Niewielkie obszary o 
dużej wartości 
przyrodniczej 

 
 
 

 
  

/4 p. 
 
 

Rada miejska Poznania 
zawarła kontrakt z 

A 
Janem 

Baptystą 
Quadro 

na 
przebudowę 

ratusza w 

A XVI wieku 

B 
Bartłomiejem 

Wolffem z 
Gubina 

B XIV wieku 


