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KLASA III - 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. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,  1B,   2A,  2B                                                                           /1 p. 
                                                                                                                       

Miejscowość Turek na 
mocy decyzji namiestnika 
Królestwa Polskiego w 
1820 r. została 
wyznaczona na  

1.ośrodek 
przemysłu 
przetwórczego. 

W wyniku dynamicznego 
rozwoju tego przemysłu w 
połowie XIX w., Turek 
nazwany został    

A. „Miastem  
Ogrodów”. 

2. ośrodek 
przemysłu 
włókienniczego. 

B. „Miastem Tkaczy”. 

 
 
2. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,   2A,   2B                                                                                           /1 p. 
 

W 1831 r. Adam 
Mickiewicz 
podróżował po 
Wielkopolsce, by 

1. przekroczyć granicę Królestwa 
Polskiego i wziąć udział w wojnie 
polsko-rosyjskiej. 

By nie zostać  
schwytany przez władze 
pruskie podróżował pod 
przybranym nazwiskiem 

A. Adam Muhl. 

2. przekroczyć granicę i udać się 
do Francji. 

B. Adam Pol. 

 
 
3. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,  1B,  2A,   2B                                                                                                        /1 p. 
 

Pułk jazdy poznańskiej 
dowodzony przez pułkownika 
Augustyna Brzeżańskiego 
uczestniczył w bitwach 
powstania  

1. wielkopolskiego. 
Miarą bohaterstwa 
było nadanie ponad 
70 żołnierzom   

A. krzyży Virtuti Militari. 

2. listopadowego.  
B. awansów na wyższy 
stopień. 

 
 
 
 

    



                                  Sponsor tytularny Konkursu:   

4. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,  1B,  2A,  2B                  /1 p. 
                                                                                  

Pod przykrywką 
aktywności towarzyskiej  
i rozrywkowej założono 
w Gostyniu w 1835 r.  

1. Klub  
Gostyński. 

Wkrótce instytucja ta zasłynęła 
z szerokiej działalności 
gospodarczej, oświatowej 
i charytatywnej. Władze 
zaborcze w 1846 r. podjęły 
decyzje   

A. o zmianie siedziby 
tej placówki. 

2. Kasyno 
Gostyńskie.  

B. o jej likwidacji. 

 
 
5. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,  2A,  2B                                                                                                        /1 p. 
 

Podczas Wiosny Ludów, 20 
marca 1848 r. w Wielkopolsce 
powołano do życia Komitet 
Narodowy z siedzibą  

1. w Poznaniu. 
Po zwycięstwach 
wojsk polskich pod 
Miłosławiem i 
Sokołowem podjęto  
decyzję  

A. o przegrupowaniu 
oddziałów.  

2. w Miłosławiu.  
B. o podpisaniu 
kapitulacji. 

 
 
6. Uzupełnij  zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,  1B,   2A,  2B                                                                                            /1 p. 
 

Za duchowego przywódcę 
ruchu organicznikowskiego 
w Wielkopolsce uważany 
jest  

1. Edward Raczyński Był on nie tylko 
znanym lekarzem, lecz 
także inicjatorem  
budowy 

A. Bazaru 

2. Karol Marcinkowski B. Teatru Polskiego 

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

Do wyłącznej  kompetencji sejmiku należy:  
 

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a. Uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich  
programów. 

  

b. Uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego.   

c. Stanowienie aktów prawa miejscowego, a w szczególności 
statutu województwa […]. 

  

d. Podejmowanie uchwał w sprawie flagi i herbu powiatu.   

/4 p. 
8. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i podkreśl prawidłową odpowiedź, tak by zdanie było  
prawdziwe. 
A) 

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki ma 
 

A. cztery 
delegatury. Mieszczą się one w miastach, 
które w latach 1975-98 były siedzibami  

A. wojewodów. 

B. trzy B. marszałków. 

    
Odpowiedź: AA,  AB,  BA,  BB                                         /1 p. 
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B) Wpisz poniżej nazwy dwóch wielkopolskich miast, w których mieszczą się siedziby delegatur 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
 

a) …………………………………………………………………..……………………….      
                              
b) ……………………………………………………………………………………………         /2 p. 
 
 

9. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,  1B,   2A,   2B                                                                                            /1 p. 
 

Najstarszą 
nekropolią stolicy 
Wielkopolski jest 

1. Cmentarz Garnizonowy  
na stokach Cytadeli. 

Spoczywają na nim 
ludzie szczególnie 
zasłużeni dla 
Wielkopolski.  
W tym dwaj pierwsi 
polscy prezydenci 
Poznania: 

A. Jarogniew Drwęski  
i Cyryl Ratajski. 

2. Cmentarz Zasłużonych 
Wielkopolan. 

B. Jarogniew Drwęski  
i Wojciech Trompczyński. 

 
 

10.  Spośród poniższych wydarzeń, 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) Przejęcie przez majora Stanisława Taczaka dowództwa nad powstaniem. 
B) Zdobycie przez powstańców lotniska Ławica.  
C) Przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego. 
D) Podpisanie rozejmu w Trewirze.            /2 p.                                                                                                                                                  
 
11.  Przeczytaj uważnie tekst i wykorzystując własną wiedzę oraz wiadomości zamieszczone  
w tekście odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania. 
 

„Rozgłos przyszedł w 1907r., gdy Michała Drzymałę odwiedzili zagraniczni dziennikarze, uczestnicy 
zorganizowanego w pobliżu polowania. Już nie tylko przez Europę, ale przez cały świat przeszły fotografie 
wozu Drzymały i jego właściciela z odpowiednim komentarzem. Pierwsze odezwały się gazety polskojęzyczne, 
potem obszerne artykuły o Drzymale pojawiły się w prasie francuskiej, angielskiej i amerykańskiej. Głos zabrali 
m.in. Henryk Sienkiewicz, Lew Tołstoj, Maurycy Maeterlinck, Herbert George Wells, Gerhard Hauptmann, we 
Lwowie wystawiono sztukę „Wóz Drzymały”, w parlamencie niemieckim posłowie wystąpili z interpelacjami w 
sprawie sytuacji w Poznańskiem. Wkrótce na posesji pojawił się drugi wóz ufundowany ze składek 
społecznych.” 
 

1. Co było przyczyną rozgłosu jaki towarzyszył sprawie Michała Drzymały? 
 

………………………………………………………………………………………..……………       /1 p.
            
2. Który z wybitnych polskich pisarzy zabrał głos w sprawie Michała Drzymały? 
 

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

12.  Jaką inną nazwą określano powstały w 1894 r. Niemiecki Związek Obrony Kresów Wschodnich - 
organizację, która propagandowo uzasadniała niemieckość ziem zabranych kiedyś Rzeczypospolitej? 
 
………………………………………………………………………………………………………              /1 p. 
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13.  Jaką nazwę nosiła powołana w Wielkopolsce instytucja zajmująca się udzielaniem finansowej 
pomocy, uczącej się zdolnej, a niezamożnej młodzieży? 
 

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

 
14.  Jak nazywa się obecnie poznański budynek, w którym swoją siedzibę miała Komenda Główna 
Wojsk Powstańczych? 
 
 ………………………………………………….………………………………..…………………         /1 p. 
 
 

15.  Z wymienionych poniżej czynników podkreśl te, które sprzyjały szybkiej polonizacji Bambrów. 
 

a) wyznawanie religii katolickiej  
b) bawarski dialekt używany przez Bambrów był niezrozumiały dla ludności niemieckiej pochodzenia pruskiego 
mieszkającej w Poznaniu 
c) noszenie regionalnych strojów bamberskich 
d) włączenie wiosek zamieszkałych przez Bambrów do miasta Poznania            /2 p. 
 
 

16.  Wyjaśnij, czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią 
rubrykę znakiem „x”. 

 

Zdanie PRAWDA FAŁSZ 

Podczas uroczystości religijnych np. procesji Bożego Ciała, Bamberki 

w regionalnych strojach nosiły w procesji feretrony. 

  

                                                                                                                         /1 p. 
 
17.  Najdłuższa wieś w Wielkopolsce - Romanowo Górne i Dolne, położona w pasie nad Notecią ma 
kształt tzw. rzędówki bagiennej. Ten kształt był podobnie jak osady rozproszone charakterystyczny  
dla wsi zamieszkałych przez: 
a) Borowiaków  
b) Hanobrów  
c) Olędrów 
d) Ślężan                                                                                                           /1 p. 
 
18.  Do podanego w tabeli opisu dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe. 
 

Sprawić sobie coś, kupić 
 
…………………………………………………………………………..…..                                    

                                                                                                                                              /1 p. 
 
19.  Do podanego w tabeli opisu dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe. 
 

Kromka /skibka/ chleba  
 
………………………………………………………………….…………..                                   

                                                                                                                                                /1 p. 
 
20. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków kolonistów niemieckich, przybyłych z okolic Hanoweru 
i osadzonych w okolicach Ostrzeszowa i Ostrowa Wielkopolskiego? 
 
…………………………………………………………………………………..………………………        /1 p. 
 

 


