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1.

2.

3.

4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Oddział jazdy złożony z oficerów legionów Dąbrowskiego.

b) Oddział jazdy złożony z synów ziemian wielkopolskich.

c) Oddział jazdy złożony chłopów uwłaszczonych przez Napoleona.

d) Oddział jazdy złożony z żołnierzy odznaczonych Virtuti Militari.

5.

6.

7.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

PRAWDA

FAŁSZ

8.

9.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

PRAWDA

FAŁSZ

ETAP WOJEWÓDZKI XXIV KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE - KLASA VI
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. Kto eskortował Napoleona Bonaparte w drodze do Poznania?
1 punkt

2. W którym roku Napoleon Bonaparte po raz pierwszy przybył do Wielkopolski?
1 punkt

3. Podaj imiona dzieci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i jego żony Barbary.
1 punkt

4. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i zaznacz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ jeśli zdanie jest fałszywe. "Występująca w hymnie Polski Basia, to żona
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – Barbara Chłapowska."
1 punkt

5. O kim mowa? Podaj imię i nazwisko przedstawionej niżej postaci: "Urodził się w 1867 r. w Grabowie koło Sandomierza. W czasie I wojny światowej walczył na froncie
austriackim, a w 1917 r. został dowódcą I Korpusu Polskiego w Rosji. W styczniu 1919 r. przybył do Wielkopolski i w krótkim czasie zorganizował ponad 70– tysięczne wojsko
wielkopolskie, którym dowodził."
1 punkt

6. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i zaznacz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ jeśli zdanie jest fałszywe. "Podczas powstania 1809 r. z Wielkopolski
wysłano wojsko na odsiecz Grudziądza i Torunia."
1 punkt
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10.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

PRAWDA

FAŁSZ

11.

12.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Będomin

b) Manieczki

c) Poznań

d) Gołańcz

13.

14.

15.

16.

17.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Florian Marciniak

b) Franciszek Ratajczak

c) Stanisław Taczak

d) Józef Dowbór-Muśnicki

18.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) objęcie dowództwa przez Stanisława Taczaka, przybycie do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego i jego przemowa z balkonu hotelu Bazar, zdobycie lotniska Ławica, rozejm w
Trewirze.

b) rozejm w Trewirze, zdobycie lotniska Ławica, przybycie do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego i jego przemowa z balkonu hotelu Bazar, objęcie dowództwa przez Stanisława
Taczaka.

c) przybycie do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego i jego przemowa z balkonu hotelu Bazar, objęcie dowództwa przez Stanisława Taczaka, zdobycie lotniska Ławica, rozejm w
Trewirze.

d) zdobycie lotniska Ławica, objęcie dowództwa przez Stanisława Taczaka, przybycie do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego i jego przemowa z balkonu hotelu Bazar, rozejm w
Trewirze.

7. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i zaznacz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub FAŁSZ jeśli zdanie jest fałszywe. "W Poznaniu przy ulicy Ludgardy, obok
bocznej ściany kościoła Franciszkanów wznosi się wykonany z kamienia pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich."
1 punkt

8. Jak nazywa się styl architektoniczny, którego charakterystycznymi cechami są prostokątne okna, harmonia, arkady, bogato zdobione portale, attyki i krużganki?
1 punkt

9. Która z wymienionych niżej miejscowości nie jest związana z życiem i działalnością Józefa Wybickiego?
1 punkt

10. Przeciwko komu (jakim wojskom) gen. Jan Henryk Dąbrowski w 1809 r. wraz z gen. Józefem Wybickim po raz trzeci współorganizował powstanie w Wielkopolsce?
1 punkt

11. Którą rocznicę uznania w 1926 roku Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski obchodzimy w tym roku?
1 punkt

12. Podaj nazwę miejscowości występującej w słowach naszego hymnu narodowego.
1 punkt

13. W jakiej miejscowości znajduje się łuk triumfalny, który mieszkańcy tej miejscowości wznieśli na powitanie cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte w 1812 r.?
1 punkt

14. Która z podanych niżej postaci nie walczyła w Powstaniu Wielkopolskim?
1 punkt

15. Który ciąg chronologiczny związany z Powstaniem Wielkopolskim jest prawidłowy?
1 punkt
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19.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) piwnicach

b) Wielkiej Sieni

c) Sali Królewskiej

d) Sali Sądowej

20.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) wojów z drużyny Bolesława Chrobrego.

b) wież katedry poznańskiej.

c) misjonarzy towarzyszących św. Wojciechowie.

d) dzwonów z zatopionego żnińskiego kościoła.

21.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) zwodzony most

b) stajnie

c) wieża zamkowa

d) opuszczana krata

22.

23.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) utrzymanie liberum veto

b) poprawa położenia chłopów i mieszczan

c) zwiększenie pańszczyzny

d) osłabienie władzy królewskiej

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

16. W której sali poznańskiego ratusza można zobaczyć jedyny w Polsce posąg króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?
1 punkt

17. Imiona Pan, Pleban i Walenty są imionami:
1 punkt

18. Która z podanych poniżej cech zamku nie pełniła funkcji obronnej?
1 punkt

19. 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 punkt

20. Stanisław Staszic był promotorem reform w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku. Która z poniższych propozycji zmian była taką reformą?
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