
KLASA III   -    ETAP POWIATOWY 
 

          kod ucznia  

    

 
  Suma punktów …........ 

     
 

Drogi Uczestniku 
XXIV 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. 
 
W pradawnych czasach, po długiej wędrówce trzej bracia  rozstali się i każdy z nich ruszył w swoją stronę. 
Lech ze swoją drużyną przedzierał się przez nieprzebyte knieje, aż dotarł do polany w lesie nad jeziorem. 
Na środku polany rósł stary dąb. Wydawało się, że swymi konarami sięga nieba, był tak rozłożysty, że w 
jego cieniu mogła odpocząć cała drużyna. 

Kiedy rozbito tam obozowisko i rozpalono ogniska, dał się słyszeć łopot skrzydeł i w górę wzbił się wielki 
srebrnopióry orzeł. Dopiero wtedy dostrzeżono między konarami drzewa potężne gniazdo z młodymi 
orlętami. Wobec tak oczywistego znaku Lech postanowił właśnie tu założyć swój gród. Rozkazał wyciąć 
rosnące w okolicy drzewa i zbudować z nich książęcy pałac, chaty dla drużynników i wał obronny, który 
chroniłby mieszkańców grodu.  

A. Jak mieli na imię dwaj bracia Lecha? 

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

B. Jak nazwał Lech swój nowo wybudowany gród? 

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

C. Czyj wizerunek wybrał Lech na swoje książęce godło? 

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

D. Jak nazywa się dzisiaj miasto powstałe w miejscu dawnego grodu Lecha? 

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

 
2. Według legend o początkach państwa polskiego władzę po Piaście przejął: 

    a) Lech 
    b) Popiel 
    c) Siemowit 
    d) Ziemomysł                                                                                        /1 p. 



3. Postacie św. Piotra i Pawła umieszczono w herbie Poznania, ponieważ: 

    a) są patronami poznańskiej katedry 
    b) są patronami miasta 
    c) są najważniejszymi apostołami 
    d) trzymają klucze i miecz                                                                /1 p. 
 
4. Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację  prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok 

zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 

 

                        
                                             ZDANIE 

 
PRAWDZIWE 

 
FAŁSZYWE 

a) Tereny Wielkopolski zamieszkiwało plemię Polan, które   
     zjednoczyło inne plemiona i utworzyło państwo polskie. 

  

b) Największą rzeką Wielkopolski jest Wisła. 
 
 

 

             
                                                                                                                                             /2 p. 
5. Uzupełnij zdania, których treść dotyczy legendarnych początków państwa polskiego. 

 
    a) Kruszwica leży nad jeziorem   ................................................................ 
 
    b) Dawniej potomków Lecha nazywano  .................................................... 
 
    c) Legendarnym założycielem Gniezna był  .............................................. 
 
    d) Uroczystość, podczas której siedmioletnim chłopcom podcinano włosy to ………….………………  

  /4 p.                                                                        
 
6. Dwie skrzyżowane strzały, a nad nimi krzyż widnieją w herbie: 

    a) Gniezna 
    b) Strzelna 
    c) Kruszwicy 
    d) Konina                                                                                                    /1 p. 
 
7. Podaj imię i nazwisko zegarmistrza, któremu rada miasta zleciła wykonanie zegara 

umieszczonego na ratuszu w Poznaniu. 

    .........................................................................................................................              /1 p. 
 
 
8. Jak nazywa się graficzny symbol miasta, będący jego znakiem rozpoznawczym? 

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

/1 p.  
 

9. Napisz jaka jest symbolika naszych barw narodowych. Napisz co symbolizują – oznaczają 
polskie barwy narodowe. 
 
Barwa biała    → .............................................................................................................. 
 
Barwa czerwona → .............................................................................................................. 

/2 p. 



10. Do podanych wyrażeń zaczerpniętych z legend o początkach Polski przyporządkuj 
odpowiednie tytuły legend. 

 
A. legenda o Lechu. 
B. legenda o Popielu. 
C. legenda o Kraku. 
D. legenda o Piaście. 

 

Mysia wieża postrzyżyny Orle gniazdo 

   

 
/3 p. 

 
11. Na podstawie poniższej  mapy dokończ zdania. 

 
a) Stolica Wielkopolski leży nad rzeką ……………………………………………… 

 

b) Największym miastem nad rzeką Prosną jest ………………………………….. 

 

c) Płynąca przez Piłę rzeka nazywa się  ……………………………..……………. 

 

 
 

   /3 p. 
 
 
 
 



12. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonym poniżej herbom. Zakreśl literę, którą podpisano herb 
Poznania. 
 

    
     A    B    C    D 

/1 p. 
 

13. Którego z podanych poniżej zwierząt nie spotkamy w wielkopolskich lasach? Podkreśl 
wybraną odpowiedź. 
 

a) niedźwiedzia 
b) bobra 
c) lisa 
d) daniela            /1 p. 

 
 

14. Do podanych nazw zabytków dopisz nazwy miast, w których się one znajdują. 
 

a)  Złota Kaplica 
b) Muzeum kolejki 
wąskotorowej 

c) Mysia Wieża 

 
 
 

  

/3 p. 
 

15. Podaj imię i nazwisko pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 
 

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

16. Przeczytaj uważnie fragment wiersza. Podkreśl w wierszu 3 wyrazy gwarowe, których autor 
użył do określenia dzieci. 

 

„Kochane gzubki, małe dzieciary 
i rozbestwione cołkiem ogary, 
małe kowboje i indianery, 
którnych uskrómnić nie mógłby szeryf…”           /1 p. 
 
 17. Wyjaśnij jakie zwierzę w gwarze wielkopolskiej określa się mianem „hazaj”. 
 
………………………………………………………………………………………………….………    /1 p. 
 
 
18. Ułóż 1 logiczne zdanie wykorzystując wszystkie podane wyrażenia gwarowe:  
 

pyry w mundurkach, gzik, szneka z glancem . 
 

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


