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KLASA V - ETAP POWIATOWY 
 

 Kod ucznia  

    

 
              Suma punktów ............ 
     
 
 

Drogi Uczestniku 
INEA XXII 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. Ułóż 3 logiczne zdania używając podanych niżej wyrażeń gwarowych: 
tytka, wuchta,    wyćpić 

      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. 
 

/3 p. 
 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. Miejsce, gdzie stoją ule i hoduje się pszczoły to pasieka.  

B. 
Ostatni czynny wiatrak wielkopolski w Podrzewiu k. Pniew został 
zniszczony przez huragan. 

 

C. 
Zastygła i skamieniała żywica drzew liściastych nazywana jest 
bursztynem. 
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3. Z podanych poniżej wydarzeń związanych z historią Wielkopolski napisz literę A przy 
najwcześniejszym i literę B przy najpóźniejszym. 

 

Nadanie przez Władysława Jagiełłę praw handlowych Poznaniowi.  

Budowa zamku w Międzyrzeczu za panowania Kazimierza Wielkiego.  

Po okresie rozbicia dzielnicowego koronacja na króla Polski Przemysła II.  

Początki Gniezna – pierwszej stolicy Polski.  

Przebywanie w Wielkopolsce bohaterów hymnu polskiego J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego.  

     /2 p. 
 

4. Jaki element herbu Poznania „wycięto” na poniższej ilustracji w miejscu zaznaczonym 
strzałką? 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………..……….. 
/1 p. 

 
 
 
 
 

5. Jakie pokrewieństwo łączyło Mieszka I i Bolesława Chrobrego? 
 
              …………………………………………………………………………………………………………. 

 /1 p. 
 

6. Jaką bronią „strzelały” armatki floty zbudowanej przez Edwarda Raczyńskiego? 
 

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

/1 p. 
7. Podaj nazwę miejscowości nad Morzem Adriatyckim gdzie zaczynał się „szlak 

bursztynowy” 
 

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

   /1 p. 
8. Zaznacz odpowiednie litery, aby zdanie było prawdziwe. 
 

Król 
A Bolesław Chrobry 

nakazał ograniczyć polowania na 
A żubry. 

B Kazimierz Wielki B bobry. 

  
Prawidłowa odpowiedź to:   AA    AB   BA BB 

/1 p. 
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9. Wyjaśnij znaczenia podanych poniżej wyrazów. 
 

a) archeologia ……………………………………………………………………..……….… 

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

b) rotunda ……………………………………………………………………….……………. 

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

c) palatium ……………………………………………………………………………………. 

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

10. Uzupełnij tekst dotyczący św. Wojciecha 
 
Ten wielki święty urodził się ok. 956 roku w miejscowości ……………………………………………………… 

Aby właściwie przygotować się do służby duchownej rozpoczął naukę w szkole katedralnej w 

…...............................…. . Od papieża …………………………………………… uzyskał zgodę na głoszenie 

wiary chrześcijańskiej wśród  pogan. 

/3 p. 
 

11. Jakie dzieło powstałe z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego znajduje się w świątyni 
przedstawionej na poniższej ilustracji? 

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

/1 p. 
 
 
 
 
 

12. W którym wieku w Koninie ustawiono kamienny słup w kształcie kręgla, który jest 
uważany za najstarszy znak drogowy w Polsce? 

 
………………………………………………………………………………….. 

/1 p. 
 

13. Klaudiusz Ptolemeusz autor dzieła ”Zarys geografii” był 
 

a) Rzymianinem 
b) Egipcjaninem 
c) Grekiem 
d) Niemcem 

/1 p. 
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14. Przyjrzyj się uważnie tablicy i wykonaj polecenia 
 

 
a) Komu poświęcona jest ta tablica? 

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

 
b) Jak nazywa się budynek, na którym się znajduje? 

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

 
c) W którą rocznicę powstania wielkopolskiego została 

wystawiona? 
 

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

/3 p. 
 

15. Wypełnij krzyżówkę 
 

 
1. Konserwuje lub sprawuje opiekę nad dziełami sztuki i zabytkami. 
2. Imię żony Edwarda Raczyńskiego. 
3. Miasto na Szlaku Piastowskim słynące z dwóch romańskich kościołów(jeden, św. Prokopa). 
4. Imię papieża, który wydał bullę gnieźnieńską w 1136 roku. 
5. Imię, które otrzymał św. Wojciech podczas bierzmowania. 

/5 p. 
 

16. Sklepienie krzyżowo – żebrowe jest charakterystycznym elementem architektury 
 
a) ludowej 
b) romańskiej 
c) gotyckiej 
d) barokowej 

/1 p. 
 

 
 
 
 

 
 


