KLASA VI - ETAP WOJEWÓDZKI
Kod ucznia

suma punktów ….…
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ...........................................................................
(wypełnić drukowanymi literami)
Drogi Uczestniku
XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce!
Witamy Cię na zawodach stopnia wojewódzkiego. Gratulujemy sukcesu w etapie rejonowym.
Przed Tobą test złożony z 20 zadań. Na jego rozwiązanie masz 45 minut. Prosimy, abyś starał się nie
skreślać, a odpowiedzi wpisywał czytelnie długopisem lub piórem.
Powodzenia!
1. O kim mowa? Podaj imię i nazwisko przedstawionej niżej postaci.
Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Władał biegle kilkoma językami. Był historykiem,
archeologiem i numizmatykiem, w razie potrzeby też hydraulikiem. W swym testamencie zapisał:
„Umieram z tym oświadczeniem, żem nic nie kochał tyle, co Polskę”.
............................................................................................................................. ..............
…./1 p.
2. O kim mowa? Podaj imię i nazwisko przedstawionej niżej postaci.
Urodził się w 1874 r. Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wlkp. Uzyskał dyplom inżyniera
górnictwa, pracował w Westfalii. W czasie I wojny światowej porzucił armię pruską i zajął się
organizowaniem polskiego sztabu generalnego. Zmarł w 1960 r. w Malborku, jego prochy
spoczywają na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.
........................................................................................................................ .......................
…./1 p.
3. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i napisz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub
FAŁSZ - jeśli zdanie jest fałszywe.
Jan Baptysta Quadro przez dwadzieścia pięć lat sprawował urząd architekta miejskiego,
powierzony mu przez radę miasta Poznania.
................................................................................................................. ...............................
…./1 p.

4. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i napisz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub
FAŁSZ - jeśli zdanie jest fałszywe.
Teren Wielkopolski zamieszkiwało plemię Polan, powstałe ze zjednoczenia innych polskich
plemion. Wielkopolska jest więc kolebką państwa polskiego.
................................................................................................................................................
…./1 p.
5. Jak nazywa się styl architektoniczny, którego charakterystycznymi cechami są:
prostokątne okna, harmonia, arkady, bogato zdobione portale, attyki, krużganki
....................................................................................................................... ...................

..../1 p.

6. Która z wymienionych niżej miejscowości nie jest związana z życiem i działalnością Józefa
Wybickiego?
a)
b)
c)
d)

Będomin
Manieczki
Margonin
Gołańcz
…./1 p.

7. Przeciwko komu (jakim wojskom) gen. Jan Henryk Dąbrowski w 1809 r. wraz z gen. Józefem
Wybickim po raz trzeci współorganizował powstanie w Wielkopolsce?
.................................................................................................................................... .............
…./1 p.
8. Którą rocznicę uznania w 1926 roku Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski obchodzimy
w tym roku?
......................................................................................................................................... ........
…./1 p.
9. Podaj nazwę miejscowości występującej w słowach naszego hymnu narodowego.
..................................................................................................................................................
…./1 p.
10. W jakiej miejscowości znajduje się kamień św. Wojciecha o obwodzie 23,5 m i wysokości
nad ziemią 1,3 m i w ziemi 2,7 m?
.......................................................................................................................................... ........
…./1 p.

11. Która z podanych niżej postaci nie walczyła w Powstaniu Wielkopolskim?
a)
b)
c)
d)

Ignacy Jan Paderewski
Franciszek Ratajczak
Stanisław Taczak
Józef Dowbór-Muśnicki
…./1 p.

12. O powstaniu jakiej miejscowości mówi poniższy fragment legendy?
„Pewnego razu podążał z Kalisza do Wrocławia jeden z książąt wielkopolskich. Był upalny dzień,
więc w południe książę zatrzymał się w gospodzie ”Pod Złotym Jeleniem”. Gdy po obiedzie chciał
ruszyć dalej, karczmarz ostrzegł księcia przed grasującymi w okolicy rozbójnikami [...} Książę
podziękował za ostrzeżenie sakiewką dukatów...”
.....................................................................................................................
…./1 p.
13. Od XVI wieku wygląd poznańskiego ratusza nie uległ zasadniczym zmianom. Jedynie wieża
została przebudowana po zniszczeniach. Co było przyczyną zniszczenia ratuszowej wieży?
.....................................................................................................................
…./1 p.
14. Ułóż logiczne zdanie z gwarowym wyrażeniem gamuła.
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
…./1 p.
15. Która z podanych poniżej nazw nie jest nazwą dzwonu, według legendy, zatopionego w
żnińskim jeziorze?
a)
b)
c)
d)

Pan
Wójt
Pleban
Walenty
…./1 p.

16. O jakiej miejscowości mowa?
Miejscowość ta słynie z barokowej zabudowy, m.in. rynku, kamieniczek, ratusza z drewnianą
wieżyczką oraz kościoła p.w. św. Stanisława. Fundatorem świątyni był Aleksander Józef
Sułkowski. Słynna jest też sztuczna wyspa ze wspaniałym zamkiem.
................................................................................................................................................
…./1 p.

17. Stanisław Staszic był promotorem reform w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
w II połowie XVIII wieku. Która z poniższych propozycji zmian była taką reformą?
a)
b)
c)
d)

utrzymanie liberum veto
poprawa położenia chłopów i mieszczan
zwiększenie pańszczyzny
osłabienie władzy królewskiej
…./1 p.

18. Jadąc Szlakiem Piastowskim z Poznania do Gniezna kierujemy się
a)
b)
c)
d)

na północ
na południe
na wschód
na zachód
…./1 p.

19. Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się przedstawiona poniżej budowla.

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

…./1 p.

20. Jak nazywa się miasto, którego nazwa pochodzi od bojowych okrzyków, albo od
mokradeł i bagnisk (od słowa kał, które wówczas oznaczało błoto)?
............................................................................................................................. ...................
…./1 p.

