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KLASA VI  -  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: 

wuchta,   sznupa,   poruta 

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

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

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

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

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

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

       .................................................................................................................................                          
/3 p. 

 
2. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu prawdziwym i FAŁSZ 
przy zdaniu fałszywym. 
 

 TREŚĆ    PRAWDA/FAŁSZ 

A Sklepienie gwiaździste jest charakterystyczne dla architektury gotyckiej. 
 

B  Ruiny zamku Gołanieckich związane są z legendą o Halszce. 
 

C 
Modlitwa, przepisywanie ksiąg uprawa roli, hodowla to główne zajęcia 
 zakonu benedyktynów. 

 

D 
Jedną z pierwszych budowli renesansowych w Polsce była kaplica grobowa 
Jana Łaskiego w Gnieźnie. 

 

/4 p. 
3. Podaj imię i nazwisko drugiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
 

…………………………………………………………………………………………… 
/1 p. 
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4. Wyjaśnij pojęcia: 
 
a) klasztor ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
b) inkunabuły ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
c) legenda  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                     /3 p. 
5. Karol Schneider był zaprzyjaźniony z 

 
a) Karolem Marcinkowskim 
b) Stanisławem Staszicem 
c) Edwardem Raczyńskim 
d) Ignacym Paderewskim 

      /1 p. 
 

6. Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski od roku 
 

a) 1797 
b) 1991 
c) 1926 
d) 1918 

/1 p. 
7. Dokończ poniższe zdania. 

 

a) Rzepicha była żoną …………………………………………… 

b) Żona Edwarda Raczyńskiego miała na imię ……………………………………………….. 

c) Jakub Wujek – tłumacz Pisma Świętego urodził się w ………………………………………….. 

d) Najstarszy znak drogowy znajduje się w ……………………………………………….. 

e) Miasto, którym podpisano rozejm kończący Powstanie Wielkopolskie 16 II 1919 to …………….…….. 

                                                                                                                                                   /5 p. 
 

8. Stanisław Staszic (1755 – 1826) uczony, działacz polityczny i społecznik zmarł 
 

a) przed rozbiorami Polski 
b) po pierwszym rozbiorze Polski 
c) po drugim rozbiorze Polski 
d) po trzecim rozbiorze Polski 

                                                                                                                                                    /1 p. 
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9. Na podstawie mapy i wiedzy własnej dopisz największe miasta Wielkopolski leżące nad 
podanymi w tabeli rzekami 

 
 
 

Warta Gwda Prosna 

   

    /3 p. 
 

10.  Zaznacz odpowiednie litery, aby zdanie było prawdziwe. 
 

 

Największe drzewo Wielkopolski  
A     dąb 

  rośnie w  
A     Dobrzycy 

B     platan B     Rogalinie 

  
Prawidłowa odpowiedź to:    AA         AB   BA   BB 

                                                                                                                                                  /1 p. 
 

11. Poniżej podano wydarzenia związane z poznańskim ratuszem. Postaw literę A przy wydarzeniu 
chronologicznie najwcześniejszym i B przy najpóźniejszym. 

 

Zamontowanie zegara na ratuszowej wieży  

Przybycie do Poznania Jana Baptysty Quadro  

Powstanie Wielkiej Sieni w stylu renesansowym  

Montaż na wieży ratuszowej  orła  

 
                                                                                                                                                    /2 p. 
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12. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij pojęcie, które jest jej hasłem. 
 

 

1.         

2.       

3.        

 4.        

5.          

 
1. W tej miejscowości znajduje się zabytkowy park, w którym można zobaczyć m.in. 250 letnie cisy kamienne 

ławy, a nawet dwa sfinksy. 
2. Na Świętej Górze w pobliży tej miejscowości wznosi się zespół klasztorny Filipinów. 
3. Na północ od Poznania, w miejscowości tej Pompeo Ferrari wzniósł kościół pokryty kopułą, a obok niego do 

dziś można podziwiać barokowy budynek poklasztorny. 
4. Nazwa zakonu, który wzniósł w Poznaniu, blisko Starego Rynku, barokową świątynię, która należy do 

zabytków architektury o światowym znaczeniu. 
5. W XVII wieku Piotr Opaliński rozpoczął w tej miejscowości budowę kościoła i klasztoru dla bernardynów. 

/5 p. 
 

WYJAŚNIENIE HASŁA: …………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/1 p. 
 
 

13. Malowidło kościelne w Słopanowie przedstawia diabła trzymającego za kołnierz karczmarkę za to że 
 

 
a) Chciała uciec z karczmy. 
b) Nieuczciwie lała piwo 
c) Nie chciała z nim tańczyć 
d) Podała mu wodę święconą 

/1 p. 
 

 
 
 

14. Po raz pierwszy białego orła na chorągwi umieścił 
 

a) Mieszko I 
b) Bolesław Chrobry 
c) Przemysł II 
d) Marcin z Wrocimowic 

/1 p. 
 
 
 


