
KLASA VIII   -   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.  Do nazw miast dopisz nazwy rzek, nad którymi leżą. 
 

Kalisz → ......................................................................... 
 

Konin → ......................................................................... 
 

Piła → ............................................................................              /3 p. 
 

 

2. Podaj imię i nazwisko postaci prezentowanej w poniższych tekstach. 
 

a) Urodzony w Wągrowcu jezuita, tłumacz Pisma Świętego na język polski. 
 

    ............................................................................................................................................... 
 
b) Biskup, w 1519 r. założył w Poznaniu Akademię nazwaną jego imieniem. 

 

    ............................................................................................................................................... 
 
c)  Jest autorem dzieła, w którym ok.1800 lat temu zapisana została nazwa Calisja. 
 

    ...............................................................................................................................................  /3 p. 
 
 

3. Do podanych poniżej krótkich opisów wielkopolskich miejscowości dopisz ich nazwy. 
 

a) Leży na trasie kolejki wąskotorowej, znajduje się tam muzeum gromadzące sprzęt związany 
z kolejnictwem. 

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

b) Miejscowość znana z dwóch romańskich kościołów, w jednym z nich znajdują się słynne 
4 romańskie kolumny. 
........................................................................................................................................ 

 
c) Miejscowość słynie z sanktuarium maryjnego z największą w Polsce kopułą. 

 

 ..........................................................................................................................................            /3 p. 
 



4. Wykonywane w czasach baroku portrety trumienne malowano na: 
 

 a) blasze cynowej 
        b) blasze srebrnej 

 c) drewnie 
        d) blasze cynkowej         /1 p. 
 

5. Jedną z charakterystycznych cech gwary wielkopolskiej są zdrobnienia. Napisz zdrobnienia 
do podanych wyrazów według wzoru: 

Mały chłopiec → chłopyszek 
 

       Mały dzbanek →  ................................................................................................ 

       Mały kamień →  ................................................................................................ 

                                                                                                                                     /2 p. 
6. Jak nazywają się starodruki sprzed 1500 roku? 

 

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

 

7. Dokończ zdania odpowiednimi wyrazami dotyczącymi piśmiennictwa. 
 

a) Dawniej księgi pisano na specjalnie wyprawionej skórze zwanej 

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

 
b) Tekst ksiąg często zaczynał się ozdobną literą zwaną ..........................................................     /2 p. 
 

8. Podaj imię i nazwisko polskiego polityka, który podczas obrad paryskiej konferencji   
pokojowej (18.01-28.06.1919 r.) przedstawił argumenty historyczne i polityczne przemawiające  
za przyłączeniem Wielkopolski do Polski.  
 
……………………………………………………………………………………………………….……        /1 p. 
 

 
9.  Spośród poniższych zadań JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), oznaczonych literami 

A-D wybierz i zaznacz to, które jest zadaniem samorządu gminnego. 

A) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,  
B) gospodarowanie mieniem województwa,  
C) edukacja publiczna (szkoły ponadpodstawowe),  
D) edukacja publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe)                  /1 p. 
 
 

10. Ułóż logiczne zdanie używając wszystkich podanych niżej wyrażeń gwarowych. 
Wyrazy możesz odmienić lub użyć w liczbie mnogiej. 
 
Gichnąć, ancug, flaszka, antrejka       

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

11. Jaką nazwą określano w Wielkopolsce ludność zamieszkującą ziemię pograniczną między 
Wielkopolską a Kujawami (okolice m.in. Wągrowca, Żnina)? 

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



12. Podaj imię i nazwisko jednego z organiczników, uważanego za patrona kółek rolniczych 
i jednego z założycieli „Gazety Wielkopolskiej”. 

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

13. Łyżnik i miśnik to nazwy, które określają: 
 

        a) dawne półki na naczynia kuchenne 
        b) wyroby z porcelany z Miśni 
        c) poszczególne specjalności rzemieślnicze                        /1 p.  
 
 

14. Uzupełnij  zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  

1A,  1B,   2A,   2B                                                                                            

W dniach od 3 maja 

1919 r. do 3 maja 

1920 r. został w 

Poznaniu  

1. usypany Kopiec 

Wolności 

W 1939 r. 

został on  

A. przeznaczony na schron dla 

okolicznej ludności 

2. usypany Kopiec 

Powstańczy 

B. zniszczony przez hitlerowców 

/1 p. 

15. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  

1A,  1B,   2A,   2B                                                                                            

W 1937 r. na tzw. 

harcerskiej polanie,  

w parku leśnym na  

1.Marcelinie Został wzniesiony pomnik 

poświęcony wielkopolskim 

harcerzom poległym w 

walkach 

A. Powstania Wielkopolskiego 

w latach 1918-1919 

2. Malcie B. o niepodległość w latach 

1918-1920 

/1 p. 
 
16.  Wyjaśnij czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią 

rubrykę odpowiedzi. 

 

Zdanie Prawda Fałsz 

Pochodzący z Krakowa Szymon Czechowicz jest twórcą obrazu 
Wskrzeszenie Piotrowina, znajdującym się w ołtarzu głównym 
poznańskiej fary. 
 

  

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

 
A. drożdżówka z lukrem 

 
 
……………………………………………..……..                                    

/1 p. 
 

 
 
 



18. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:  
 
AA,  AB,  BA,  BB 

Samorząd gminny 

został reaktywowany 

ustawą o samorządzie 

terytorialnym z dnia 

A. 8 marca 1990 r. Na podstawie art.164 

Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej - podstawową 

jednostką samorządu 

terytorialnego jest 

A. powiat 

B. 1 kwietnia 1989 r. 
B. gmina   

 

/1 p. 

19. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich 
rubrykach napisz słowo prawda lub fałsz. 
 

Lp. Zdanie Prawda/fałsz 

A.  Miastem wielkopolskim funkcjonującym na prawach powiatu jest Kalisz.   

B. Organem wykonawczym w gminie obejmującej wyłącznie tereny wiejskie 
jest sołtys. 

 

C. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje 
prezydent miasta. 

 

D. Do wyłącznej kompetencji sejmiku należy m.in. uchwalenie statutu 
powiatu. 

 

E. W gminach miejskich na prawach powiatu organ wykonawczy – prezydent 
miasta, pełni funkcje zarządu powiatu i wykonuje zadania starosty.   

 

F Samorząd terytorialny tworzą mieszkańcy danego obszaru mający z 
racji wspólnego miejsca zamieszkania wspólne potrzeby i interesy. 

 

                                                                                                                                                              /6 p. 

20. Wyjaśnij czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią 
rubrykę odpowiedzi. 
 
 

Zdanie Prawda Fałsz 

Oddział marynarzy - powstańców został utworzony na tajnym 
zebraniu w poznańskiej Zielonej Kawiarni w dniu 5 grudnia 1918r. 
 

  

                                                                                                                           /1 p. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


