
30.10.2020 ETAP WOJEWÓDZKI XXIV KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE - KLASA III

https://docs.google.com/forms/d/1e48qfCGvyebUjdc01m35xr3tSTzcV6LBXV0wshwZuas/edit 1/3

1.

2.

3.

4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Wielko Polska

b) Wielka Polska

c) Wielkopolanie

5.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

PRAWDA

FAŁSZ

6.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) króla

b) władz miejskich

c) cechów rzemieślniczych

7.

8.

9.

10.

ETAP WOJEWÓDZKI XXIV KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE - KLASA III
Drogi Uczestniku 
XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce! 

Witamy Cię w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Przed Tobą zadania etapu wojewódzkiego. Na jego rozwiązanie masz 45 minut. Przeczytaj dokładnie wszystkie polecenia, a 
następnie udziel poprawnej odpowiedzi.  

POWODZENIA! 
*Wymagane

Imię i nazwisko *

Nazwa szkoły: *

Miejscowość: *

1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Wielkopolska jest historyczną dzielnicą Polski, a jej nazwa pochodzi od słów:
1 punkt

2. Wyjaśnij, czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednio PRAWDA lub FAŁSZ. "„Zęby smoka”, to pancerne kopuły strzelnicze
znajdujące się w zespole fortyfikacyjnym wzniesionym przez Niemców w okolicach Międzyrzecza."
1 punkt

3. Zaznacz poprawną odpowiedź. Czyją siedzibą był w dawnych czasach ratusz?
1 punkt

4. Jak nazywał się słynny zegarmistrz, który na zlecenie rady miejskiej miasta Poznania, wykonał w XVI wieku zegar na wieżę ratuszową?
1 punkt

5. Wpisz nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której nad jeziorem Smolary, znajdują się ruiny zamku z XIV w. Z budowlą tą związana jest legenda o bohaterskiej obronie
zamku przed Szwedami i starościance Hance.
1 punkt

6. Jaką nazwę według legendy, noszą cztery pagórki znajdujące się przy krańcu Grobli Twardowskiego koło Nekli?
1 punkty

7. Wpisz nazwę miejscowości, w pobliżu której znajduje się największy w Wielkopolsce głaz narzutowy, pod którym w myśl legendy śpią rycerze św. Jadwigi, polegli w
walce z Tatarami pod Legnicą w 1241 r.
1 punkt
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11.

12.

13.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Jeleń

b) Daniel

c) Bóbr

d) Niedźwiedź

14.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) był pierwszym głównodowodzącym.

b) był drugim głównodowodzącym.

c) był dyrygentem orkiestry wojskowej.

d) nie pełnił żadnej funkcji.

15.

8. W herbie miasta Poznania umieszczono jego świętych patronów Piotra i Pawła. Przyjrzyj się uważnie ilustracji i podaj imię świętego znajdującego się po lewej stronie.
1 punkt

9. W herbie miasta Poznania umieszczono jego świętych patronów Piotra i Pawła. Przyjrzyj się uważnie ilustracji i podaj imię świętego znajdującego się po prawej stronie.
1 punkt

10. Które z wymienionych zwierząt nie występuje w lasach Wielkopolski?
1 punkt

11. Ignacy Jan Paderewski w powstaniu wielkopolskim:
1 punkt

12. Podaj wyrażenie gwarowe określające papierową torebkę.
1 punkt
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16.

17.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) co godzinę.

b) co kwadrans.

c) raz dziennie.

d) raz w tygodniu.

18.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Piasta Kołodzieja.

b) Mieszka I.

c) Popiela.

d) Lecha.

19.

20.

21.

22.

23.

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

13. Podaj znaczenie wyrażenia gwarowego "bimba".
1 punkt

14. Koziołki na ratuszowej wieży poznańskiego ratusza ukazują się:
1 punkt

15. Siemowit był synem:
1 punkt

16. Co w myśl legendy, było przyczyną wielkiego kłopotu mieszczan Grodziska, który został rozwiązany przy pomocy mnicha benedyktyńskiego – Bernarda?
1 punkt

17. Jak nazywa się droga leśna pomiędzy Neklą, a Iwnem związana z legendarną podróżą Twardowskiego z Krakowa do Poznania?
1 punkt

18. Z panowaniem, którego z polskich władców związana jest legenda o pochodzeniu nazwy wsi Mądre?
1 punkt

19. Wyjaśnij, co oznaczała symboliczna uroczystość „postrzyżyn”, wzmiankowana w legendzie o „Postrzyżynach u Piasta i tajemniczych wędrowcach”?
1 punkt

20. Jaki prezent w podziękowaniu za uratowanie życia, otrzymał od króla kruków Przemek, bohater legendy o królu kruków i trębaczu z poznańskiego ratusza?
1 punkt
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