
KLASA VIII - 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. 
 
 

 

1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania: 
 

„28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej popisały 
traktat pokojowy z Niemcami zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do 
wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano zakaz wprowadzenia powszechnej służby 
wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano 
posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły 
również swoje kolonie i musiały oddać innym państwom cześć swego terytorium m.in.: Francji - Alzację  
i Lotaryngię, Polsce - Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.” 
 

A/ Wymień  postanowienia, które dotyczyły zmian terytorialnych Niemiec: 
 

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

B/ Kiedy i gdzie został podpisany traktat pokojowy po I wojnie światowej? 
 

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

C/ Wymień państwa, które miały otrzymać od Niemiec odszkodowania wojenne: 
 

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

D/ Jakie ziemie musiały Niemcy oddać Polsce? 
 

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

 
2. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:                                              

 

Św. Wojciech udał się 
 z misją nawracania  

A. Prusów Konsekwencją tego  
wydarzenia była 

A. Chrystianizacja tego ludu 

B. Litwinów B. męczeńska śmierć świętego 

  
 AA, AB, BA, BB                  /1 p. 



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

 

 
                                             Zdanie 

 
Prawdziwe 

 
Fałszywe 

1. Półokrągła budowla obronna wysunięta na zewnątrz 
linii umocnień nosi nazwę basteja. 

  

                        /1 p. 
 

 

4. Spośród poniższych wydarzeń dotyczących Powstania Wielkopolskiego, oznaczonych 
literami A-D, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie.  
W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenie. 

 

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D 

Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 
 

A/ Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania 
B/ Zawarcie rozejmu w Trewirze 
C/ Objęcie dowództwa nad Powstaniem Wielkopolskim przez Stanisława Taczaka 
D/ Traktat pokojowy w Wersalu        /2 p. 
 
                                                                                                                             

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

 

Nr Treść Prawda/Fałsz 

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

 

2. Politykiem, który udał się osobiście do Gdańska, aby powitać 
Ignacego Jana Paderewskiego i towarzyszyć mu w drodze do 
Poznania był Wojciech Korfanty 

 

   /2 p. 
 

6. Do podanej charakterystyki dopisz odpowiednie imię i nazwisko prezentowanej postaci:  
Słynny generał i dowódca, zakończonego sukcesem, zbrojnego powstania, urodził się w 
Garbowie koło Sandomierza, absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, dowódca 
I Korpusu Polskiego w Rosji, z końcem 1920 r. podał się do dymisji i osiadł w majątku Lusowo 
koło Poznania. 
 

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

 7. Który z wymienionych władców nadał Kolegium Jezuickiemu przywilej umożliwiający 

pełnienie roli pierwszego uniwersytetu w Poznaniu. 

a. Zygmunt III Waza   

b. Bolesław Chrobry  

c. Stanisław August Poniatowski 

d. Zygmunt August                       /1 p.                                                                                           



8. Uzupełnij poniższy tekst – przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród 
oznaczonych literami A-C  
Za duchową poprzedniczkę Wszechnicy Piastowskiej jest uważana  /1/………………………..……….. 

Pierwszym wydziałem Wszechnicy Piastowskiej, który rozpoczął działalność dydaktyczną od razu po 

inauguracji, był wielokierunkowy, powołany do życia 4 kwietnia 1919 r. Wydział /2/……………….…….. 

Pierwszym rektorem Wszechnicy Piastowskiej został wybrany w 1919 r.  /3/………………………….... 

1. A - Akademia Krakowska, B - Akademia Lubrańskiego, C - Akademia Wileńska,  
    D - Akademia Umiejętności 
2. A - Filologiczny, B - Medyczny, C - Filozoficzny, D - Matematyczny 
3. A - Benon Miśkiewicz, B - Heliodor Święcicki, C - Ludwik Jaxa-Bykowski, D - Konstanty Żupański 

/3 p.   
                                                                                                                                               

9. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:  
 

W czasie okupacji hitlerowskiej  
uniwersytet w Poznaniu działał 
na zasadach konspiracyjnych. 
Działalność ta rozpoczęła się w 
roku:  

A. 1940 
Uczelnia  nosiła 
wówczas nazwę tajnego  

A. Uniwersytetu 
Ziem Zachodnich 

B. 1941 
B. Uniwersytetu 
Ziem Piastowskich 

 

AA, AB, BA, BB            /1 p.                                                                                                                                                       

10. Którą z podanych poniżej nazw określano dawniej bursztyn? 
a) „złoto północy” 
b) „piasek pustyni” 
c) „łzy Bałtyku” 

 

    .................................................................................................. ......................................      /1 p. 
 
11. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedz:  
 

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  
 

 

AA, AB, BA, BB                     /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 im. Adama Mickiewicza obecną nazwę nosi od  
24 grudnia 1955 roku  

  

                        /1 p. 



13. Dokończ poniższe zdanie -  podkreślając właściwą odpowiedź spośród podanych. 
 

Legendarna Czarna Księżniczka z Szamotulskiej Baszty miała na imię: 
a/ Hanka 
b/ Halszka  
c/ Jadwiga                                                                                                                            /1 p. 
 
14. Nad jakim morzem leży Akwileja, miasto, z którego wyruszali kupcy rzymscy po bursztyn? 
      A) Morze Bałtyckie 
      B) Morze Północne 

C) Morze Adriatyckie                                                                                    /1 p. 
 
15. Jak nazywamy starodruki sprzed 1500 roku?   
 

     ………………………………………………………….…………………………………           /1 p. 
 
16. Co w gwarze poznańskiej oznacza wyrażenie: „chichrać się”? 
 

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

17. Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie jej rubryki litery oznaczające wyjaśnienie podanej 
w tabeli nazwy. 
 

A. miejsce, na którym przed wiekami grzebano szczątki ludzkie 
B. mogiła w kształcie stożkowatego nasypu, znajdują się w nim groby 
C. dawne naczynie pogrzebowe znajdywane przed wiekami w mogiłach  
D. dawna osada obronna często otoczona wałem ziemno-drewnianym 
 

KURHAN GRODZISKO CMENTARZYSKO 

   

/3 p. 

18. Podaj imię i nazwisko profesora Uniwersytetu Poznańskiego, który przez wiele lat czynił 
starania o utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 

…………………………………………………………………………………..…………..  /1 p. 
 
19. Ulubioną lekturą, żyjącego w latach 1786–1845 wielkiego organicznika i mecenasa, 
hrabiego Edwarda Raczyńskiego była książka: 
 

a) „Pan Tadeusz” 
b) „Robinson Cruzoe” 
c) „Pan Wołodyjowski” 
d) „Biblia”            /1 p. 

 
 

 
 
 
 


