
KLASA VII - 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: 
 

Początki akademickości w Poznaniu sięgają Szkoły Lubrańskiego (nazywanej także Akademią lub 
Collegium). Była to druga w kraju, obok krakowskiej, uczelnia o charakterze akademickim. Starania 
o powstanie Akademii podjął biskup poznański Jan Lubrański. 29 lipca 1519 roku biskup uzyskał 
przywilej królewski od króla Zygmunta Starego na powołanie akademii kształcącej na poziomie uczelni 
wyższej. Akademia nie miała jednak prawa nadawania stopni naukowych – w tym względzie Akademia 
Krakowska  posiadała monopol. Szkoła Lubrańskiego nie przetrwała jednak próby czasu – zamknięto 
ją w 1780 roku w wyniku reform Komisji Edukacji Narodowej. Poznaniacy protestowali przeciwko 
działaniom KEN pozbawiającym miasto oprócz Akademii, także Kolegium Jezuickiego. 
 
A/ Decyzją, którego z polskich władców została utworzona Akademia Lubrańskiego? 
 
………………………………………………………………………………………………    /1 p. 
 

B/ Podaj imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję pomysłodawcy i założyciela Akademii Lubrańskiego. 
 
 ………………………………………………………………………………………………   /1 p. 
 

C/ W którym wieku została założona Akademia Lubrańskiego? 
 
………………………………………………………………………………………………   /1 p. 
 

D/ Kto podjął  decyzję o zamknięciu Akademii Lubrańskiego? 
 
………………………………………………………………………………………………   /1 p. 
 
 
 
 



 

2. Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które  
jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok 
ostatniego – B. 
                                                                                         

Lp. 
 

Wydarzenia Odpowiedzi 

1. Uroczysta przysięga  wojsk powstańczych na Placu Wolności w 
Poznaniu. 

 

2. Przyjazd Ignacego Paderewskiego w towarzystwie oficerów alianckich  
do Poznania. 

 

3. Rozejm w Trewirze, kończący walki powstańcze w Wielkopolsce.   

4. Przyjazd Józefa Piłsudzkiego do Poznania i uroczyste spotkanie na zamku 
poznańskim. 

 

5. Gen. Józef Dowbor-Muśnicki został mianowany Naczelnym Wodzem 
Powstania. 

 

/2 p. 
 

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

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

4. Który z wymienionych wielkopolskich działaczy, uważany jest za organizatora  spółdzielczości 
kredytowej i rolniczej pod pruskim zaborem? 
 

    a/ Dezydery Chłapowski  
    b/  Piotr Wawrzyniak 
    c/ Hipolit Cegielski                                      /1 p 
 
 

5. Podaj imię i nazwisko wybitnego Wielkopolanina, który w liście do Adama Mickiewicza 
napisał: „Nie wiem czy Panu pisałem, że mam zwyczaj co dzień po obiedzie, z jakie 200 wierszy 
„Tadeusza” czytać. Niedawno mi ktoś powiedział: czy wiesz, że z tego powodu dłużnikiem 
autora się stałeś? Nie zaprzeczam długu i dwieście talarów Panu przesyłam.” 
 

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

6. W jakim języku spisana została Kronika Wielkopolski? 
 

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

7.  Jak miała na imię Czarna Księżniczka z Szamotulskiej baszty?  
 

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

8. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków osadników śląskich osiedlających się na terenach 
wykarczowanych przez siebie lasów? 
 

    ………………………………………………………………………………………………………    /1 p. 
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9. Jaką nazwę nosiła powołana w Wielkopolsce instytucja zajmująca się udzielaniem finansowej  
pomocy, uczącej się zdolnej, a niezamożnej młodzieży? 
 

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

10. Do podanej charakterystyki dopisz odpowiednie imię i nazwisko prezentowanej postaci:  
 
W dniu  28 grudnia 1918  roku  otrzymał  stopień  majora  i  nominację  na głównodowodzącego 
Powstaniem Wielkopolskim, po przekazaniu tego dowództwa pełnił funkcje kwatermistrza w 
Dowództwie Okręgu Generalnego.  
 

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

 

11. Podaj imię i nazwisko generała, który oddziały powstańców wielkopolskich przeformował  
 w regularne wojsko 
 
      ……………………………………….……………………………………………………………  /1 p. 

 
 

12. Jaką nazwą określano potomków osadników przybyłych w XVI- XVIII wieku do Wielkopolski  
 z Niderlandów?  
 

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

13. Jaki był główny cel działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk? 
 

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

14. Podaj imię i nazwisko działacza pracy organicznej w Wielkopolsce uważanego za patrona 
kółek rolniczych. 
 

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

15. Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do wydarzeń Powstania Wielkopolskiego 
jest prawdziwe, a które fałszywe. Napisz PRAWDA lub FAŁSZ. 

 

Nr Treść  Prawda/Fałsz 

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

 

2. Generał Józef Dowbor Muśnicki objął dowództwo nad powstaniem  
w styczniu 1920 r. 

 

3. Walki Powstania Wielkopolskiego toczyły się na trzech głównych 
frontach: północnym, zachodnim i południowym. 

 

/3 p. 
 



16. Przywilej króla Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 r. umożliwiający pełnienie przez 
Kolegium Jezuickie roli pierwszego uniwersytetu w Poznaniu został potwierdzony również   
przez dwóch innych polskich władców. Wymień jednego z nich. 
 
............................................................................................................................. .................  /1 p. 
17. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:  
 

Od listopada 1940 r. 

uniwersytet w Poznaniu 

kontynuował działalność jako 

tajny  

A. Uniwersytet        

Poznański 
Twórcą i pierwszym 

rektorem  tej tajnej 

uczelni był  

A. prof. Ludwik 

Jaxa-Bykowski 

B. Uniwersytet 

Ziem Zachodnich 

B. prof. Heliodor 

Święcicki 

AA,  AB,  BA, BB            /1 p. 

 

18. Wyjaśnij co w języku gwarowym oznacza wyrażenie „gichnąć”? 

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

 

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

 Treść Prawda/Fałsz  

A. Słynny niegdyś zakład Calisia produkował pianina. 
 

B.  
Grupa ludzi (wspólnota) żyjąca według określonych zasad, której  
celem jest służba Bogu to klasztor. 

 

C. 
Święty Wojciech, który zginął nawracając Prusów był biskupem  
Gniezna. 

 

                                                                                                                                                   /3p. 

 

20. Wyjaśnij co oznacza  powiedzenie „przeczytać książkę od deski do deski”? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


