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KLASA II  -  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.  

W XVII w. Leszno uchodziło 
za silny ośrodek reformacyjny 
i siedzibę ruchu zwanego 

1. kalwinizmem. Czołowym 
przedstawicielem tego 
ruchu w Polsce był   

A. Jan Amos  
    Komeński. 

2. bracia czescy. B. Jan Kalwin. 

 

2. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  

1A,  1B,   2A,   2B                                                                                             /1 p. 

Słynna Wielkopolanka - Maria 

Karolina Zofia Felicja 

Leszczyńska była córką króla 

1. Polski. Wyszła za mąż za 

Ludwika XV i została   

A. królową Francji. 

2. Francji.  B. królową Szwecji. 

 

3. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
 

1A,  1B,   2A,   2B                                                                                             /1 p. 

Wojny prowadzone na 
początku XVII stulecia  
i wielka zaraza panująca w 
pierwszej dekadzie XVII w. 
doprowadziły w Wielkopolsce 
do  

1. wielkiego 
pomoru bydła w 
podpoznańskich 
wsiach. 

By zagwarantować  
odpowiednie 
zaopatrzenie Poznania 
w żywność podjęto 
starania o sprowadzenie 
w okolice Poznania  

A. osadników z 
zewnątrz. 

2. wyludnienia wsi 
wokół Poznania.  

B. nowych 
gatunków bydła.  

 

4. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  

1A,   1B,    2A,    2B                                                                                            /1 p. 

Słynna kórnicka Biała 
Dama, przedstawiona na 
obrazie w pięknej jadalni 
kórnickiego zamku to  

1. Izabella 
Czartoryska. Była znaną w Polsce, 

słynną propagatorką 
idei    

A. odrodzenia. 

2. Teofila z 
Działyńskich 
Szołdrska-Potulicka. 

B. oświecenia. 

    



 
                                     Sponsor tytularny Konkursu:   

 

5. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  

1A,   1B,    2A,    2B                                                                                            /1 p. 

W XVIII w. największe 
zasługi dla rozwoju 
Trzemeszna miał  

1. Michał Kosmowski. Jedną z jego 
największych zasług dla 
tego miasta było  
ufundowanie w 1773 r.  

A. Collegium Nobilium.  

2. Stanisław 
Konarski. 

B. Kolegium z 
alumnatem i szkoły 
publicznej. 

 

6. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  

1A,   1B,    2A,    2B                                                                                            /1 p. 

Najbardziej 
zasłużonym dla 
Wielkopolski rodem 
arystokratycznym są  

1. Radziwiłłowie. 
Ich  najsłynniejszą 
rodową siedzibą był  

A. Kórnik. 

2. Raczyńscy. B. Rogalin. 

 

7. Rozstrzygnij, czy podane zdania zawierają informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok zdania 

wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 

 

Do wyłącznej  kompetencji rady powiatu należy:  

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a. Uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich  
programów. 

  

b. Podejmowanie uchwał dotyczących budżetu powiatu.   

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) 

W województwie 
wielkopolskim funkcjonują 
 

A.  cztery 
miasta na prawach powiatu. 
Miasta te nazywane są   

A. powiatami grodzkimi. 

B.  trzy B.  powiatami ziemskimi. 

    

Odpowiedź:  AA,   AB,    BA,   BB,                                                              /1 p. 

 
B) Wpisz poniżej nazwy dwóch z tych miast na prawach powiatu. 
 

a) ……………………………………………….                         b) ……………………………………………       /2 p. 
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9.   Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania. 

„[…]  Wolnomularstwo, to ponadnarodowy ruch etyczny grupujący ludzi starannie dobranych od strony moralnej, 

odrzucających uprzedzenia etniczne, narodowe, rasowe, polityczne, religijne i zawodowe, ale też nie godzących 

się z libertynizmem i uznających wiarę w Wielkiego Buntownika Świata czyli Stwórcę, określanego intelektualnie, 

rozumianego jako Najwyższy Architekt. Ruch wolnomularski powstał w 1717 r. w Londynie, gdzie powołano 

Wielką Lożę Londynu. Wkrótce wolnomularstwo rozprzestrzeniło się  na niemal wszystkie kraje europejskie,  

a potem także w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsze loże powstały w XVIII w. i funkcjonowały do 1821 

r., gdy decyzją cara Aleksandra I zostały rozwiązane. W Poznaniu pierwsza loża powstała w 1780 r. i przyjęła 

nazwę „Stałość uwieńczona” i zrzeszała Polaków i Niemców. Po 1794 r. loże w Wielkopolsce przerwały 

działalność i wznowiły ją w epoce napoleońskiej.  

1. Jaką inną nazwą określano w Polsce wolnomularzy? 

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

2. Który ze słynnych Wielkopolan kierował pierwszą lożą poznańską?  

a) Edward Raczyński            b) Władysław Zamojski            c) Ignacy Działyński         /1 p. 

 
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 gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego dowództwa nad powstaniem. 
B) Śmierć Franciszka Ratajczaka. 
C) Przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego.  
D) Podpisanie rozejmu w Trewirze.                     
                                                                                                                                    /2 p. 

11.   W Lusowie koło Poznania znajduje się Muzeum Powstańców Wielkopolskich. W tej samej 

miejscowości znajduje się mogiła: 

a. Franciszka Ratajczaka 
b. Stanisława Taczaka 
c. Ignacego Paderewskiego 
d. Józefa Dowbor-Muśnickiego                                        /1 p. 

 
 

12.   Jakim orderem wojskowym zostały odznaczone przez Józefa Piłsudzkiego w 1920 r. sztandary 

pułków wielkopolskich? 

    ........................................................................................................................................   /1 p. 
 
 
13.   Jaki był główny cel działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk? 
 
…………………………………………………………………………………….…………………                           /1 p. 
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14.   Który z wymienionych organiczników był jednym z głównych twórców sieci banków ludowych  
oraz Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych? 
 

a) Dezydery Chłapowski 
b) Maksymilian Jackowski 
c) Piotr Wawrzyniak 
d) Hipolit Cegielski                                                                            /1 p. 
 

15.    Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok zdania 

wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 

ZDANIE PRAWDZIWE FAŁSZYWE 

Hipolit Cegielski za odmowę przeprowadzenia rewizji w domu swoich 

uczniów utracił pracę nauczyciela w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny 

w Poznaniu. 

  

/1 p. 

16.    Jak nazywano w Wielkopolsce potomków osadników śląskich osiedlających się na terenach 

wykarczowanych przez siebie lasów? 

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

 
17.    Podczas pobytu Napoleona w Poznaniu, w dniu 2 grudnia 1806 r., został w teatrze miejskim wydany 
wielki bal na jego cześć, którego głównym organizatorem był: 

a) gen. Jan Henryk Dąbrowski 

b) książę Antoni Radziwiłł 

c) hrabia Edward Raczyński 

d) władze miasta Poznania                                                  /1 p. 

 

18.    Wymień imiona i nazwiska dwóch polskich poetów, którzy w grudniu 1831 roku spotkali się 

z Adamem Mickiewiczem w Łukowie, w gościnnym domu państwa Grabowskich. 

      a) ........................................................................................                             /1 p. 
. 

      b) .......................................................................................                           /1 p. 
 

19.    Do podanej charakterystyki dopisz imię i nazwisko prezentowanej postaci. 

Był postacią szanowaną przez Wielkopolan, podobnie jak zajmująca się działalnością filantropijną, jego  
żona księżna Ludwika, był utalentowanym wiolonczelistą i kompozytorem amatorem. Jest twórcą  muzyki 
do dramatu J.W. Goethego „Faust”.  
 
   …………………………………………………………………………………..…………....…….    /1 p. 

 

20.    Jaką inną symboliczną nazwą określano w Wielkopolsce pracę organiczną? 

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

 


