
KLASA III - ETAP POWIATOWY 
 

Kod ucznia  

    

 
                         Suma punktów ………. 
 
 
 

Drogi Uczestniku 
XXIII    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.  Przeczytaj uważnie  poniższy tekst  i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania. 
 

„Był utalentowanym wiolonczelistą i kompozytorem – amatorem, pierwszym w dziejach twórcą muzyki 
do dramatu. W uroczym pałacu myśliwskim koło Ostrowa Wielkopolskiego przyjmował artystów wśród 
nich Fryderyka Chopina. Był szanowany i lubiany, podobnie jak jego, znana z działalności filantropijnej, 
żona Ludwika. Książę Antoni nie był z liczby ambitnych ludzi. Zadowolony ze wszystkiego, pełen 
zawsze dobrodusznych nadziei a najszczęśliwszy pośród rodziny, za godnościami i dostojeństwami nie 
gonił, należał do tych wybrańców fortuny, którzy się rodzą i umierają z uśmiechem na ustach. W 
rzeczywistości, w miarę upływu lat, książę namiestnik miał coraz mniej okazji do radości. Dogodnym 
pretekstem do odsunięcia księcia Antoniego od władzy stał się masowy udział Wielkopolan w 
powstaniu, a zwłaszcza fakt, że naczelnym dowódcą wojsk polskich był książę Michał Gedeon 
Radziwiłł. ” (…) 
 

A/ Podaj imię i nazwisko postaci, której dotyczy powyższa charakterystyka. 
 

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

    ……………………………………………………………………………………………….………  /1 p.             
C/ Jaki tytuł nosił dramat, do którego muzykę skomponował książę Antoni?  
 

……………………………………………………………………………………..……………………  /1 p. 
D/  Jaką  funkcję pełnił w Wielkopolsce do 1833 roku książę Antoni? 
 

……………………………………………………………………………………………..………….. /1 p.              
E/  Wymień dwie przyczyny odsunięcia księcia Antoniego od władzy. 
 

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



2. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której znajduje się największy zbiór literatury   
    masońskiej w Polsce i jeden z największych w Europie. 

 

    ...........................................................................................................................................            /1 p.
                 
3. Kto kierował pierwszą poznańską lożą masońską powstałą w 1780 r. pod nazwą „Stałość    
    uwieńczona”?  

 

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

4. Jak nazywała się instytucja, która na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z    
28 października 1611 r. pełniła rolę pierwszego uniwersytetu w Poznaniu? 

 

    ........................................................................................ ..................................................          /1 p. 
 
5. Wymień jedną z nazw, jaką wcześniej nosił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 

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

 

6. Uzupełnij zdania w miejsca kropek wpisując odpowiednie wyrazy. 
 
    Założycielką muzeum w Gołuchowie była ……………………………………………….…….. .  
    W muzeum  tym znajdują się cenne zbiory sztuki, wśród których perłą są słynne gołuchowskie  

 

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

 

7 Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedz:  
 

AA, AB, BA, BB 
 

Rolę pierwszego 
uniwersytetu w 
Poznaniu pełniła 
szkoła o nazwie 

A. Kolegium Jezuickie Możliwość tę 
stworzył przywilej 
wydany w 1611 r. 
przez króla 

A. Jana 
Kazimierza 

B. Akademia Lubrańskiego 
B. Zygmunta III 
Wazę  
 

/1 p. 
 

8.  Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:  
 

AA, AB, BA, BB 

Po II wojnie 
światowej 
Uniwersytet 
Poznański wznowił 
swoją działalność  po 

A. ustaniu działań 
wojennych w Poznaniu, 

Po kilku latach 
odłączono od 
Uniwersytetu kilka 
fakultetów, z których 
utworzono  

A. niezależne 
uniwersyteckie 
wydziały 

B. dokonaniu niezbędnych 
remontów budynków w 
1947 r. 

B. odrębne szkoły 
wyższe  
 

                                                                                                                       /1 p. 
 



9. Podaj imię i nazwisko Wielkopolanki poślubionej przez gen. J. H. Dąbrowskiego w 1807 r. 
 
........................................................................................................................................             /1 p. 

 
 

10. Podaj imię i nazwisko jednego z ograniczników, uważanego za patrona kółek rolniczych  
      i jednego z założycieli „Gazety Wielkopolskiej”. 
 
     …………………………………………………………………………..….…………………….  /1 p. 
 
 
11. Jaką nazwę nosiła poznańska instytucja, zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem  
      zbiorów naukowych?  
 
      ............................................................................................................................. ...........          /1 p. 

 

           
12. Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację  prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok 
zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 
 

                        
                                             ZDANIE 

 
PRAWDZIWE 

 
FAŁSZYWE 

Uniwersytet Poznański utworzony w 1919 r. nosił początkowo 
nazwę Wszechnica Piastowska. 

  

             
                                                                                                                                             /1 p 
 

13.  Co w gwarze poznańskiej oznacza wyrażenie: blubrać?  
 
     ............................................................................................................................. .............            /1 p. 
 
14. Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do wydarzeń Powstania Wielkopolskiego 
jest prawdziwe. Wybierz Prawda lub Fałsz. 

 

Nr Treść Prawda/Fałsz 

1 Komenda Główna Wojsk Powstańczych Powstania Wielkopolskiego 
miała swoją siedzibę w budynku obecnego hotelu „Bazar ”. 

 

2. Dowódcą ataku powstańców na port lotniczy na Ławicy w dniu 6 
stycznia 1919 r. dowodził ppor. Andrzej Kopa  

 

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

 

 Treść Prawda/Fałsz 

A. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza obecną nazwę nosi od 24 
grudnia 1955 roku. 

 

B. 
W okresie II wojny światowej obecny Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza nosił nazwę Wszechnicy Piastowskiej. 

 



C. 
W 1611 r. jezuici spowodowali podniesienie swego kolegium w 
Poznaniu do rangi uniwersytetu. 

 

D. 
Twórcą i pierwszym rektorem  Uniwersytetu Ziem Zachodnich był 
prof. Heliodor Święcicki. 

 

                    /4 p.                                                                                                                                                                            
 
16.  Podaj nazwę państwa które w połowie XIX wieku określano nazwą „żandarm Europy”. 
 
       ............................................................................ ........................................................  /1 p.
            
 

17. Podane poniżej wydarzenia z przebiegu Powstania Wielkopolskiego uszereguj w kolejności 
chronologicznej wpisując w miejsca w nawiasach cyfry od 1 do 4. 

 
    a/ zdobycie przez powstańców lotniska Ławica  (….) 
    b/  śmierć Franciszka Ratajczaka  (….) 
    c/ gen. Józef Dowbor-Muśnicki przejmuje dowództwo nad powstaniem  (….) 
    d/ przybycie do Poznania Ignacego Paderewskiego  (….)                  /1 p. 
 
 

18. Podaj pełną nazwę niemieckiego związku antypolskiego określanego popularnie jako 
Hakata. 
 

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

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

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

 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


