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1.

2.

3.

4.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

PRAWDA

FAŁSZ

5.

6.

7.

8.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Olędrów.

b) Bambrów.

c) Biskupian.

9.

10.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) dudy.

b) piszczałki.

c) tamborki.

ETAP WOJEWÓDZKI XXIV KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE - KLASA VII
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. Wyjaśnij czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednio PRAWDA lub FAŁSZ. "W czasie powstań śląskich Wielkopolska udzielała
powstańcom pomocy medyczno-sanitarnej."
1 punkt

2. 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 punkt

3. Jaką nazwą określano potomków osadników przybyłych w XVI-XVIII wieku do Wielkopolski z Niderlandów?
1 punkt

4. Jaką inną symboliczną nazwą określano w Wielkopolsce pracę organiczną?
1 punkt

5. Zwyczajowe prawo płacenia zobowiązań finansowych sąsiada, gdy ten nie mógł sam tego uczynić, obowiązywało:
1 punkt

6. W której z wielkopolskich miejscowości, procesje Bożego Ciała odbywają się na układanych przez mieszkańców kwiatowych dywanach?
1 punkt

7. Najstarszymi i najbardziej charakterystycznymi instrumentami muzycznymi używanymi w Wielkopolsce są:
1 punkt
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11.

12.

13.

14.

15.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

Zamek w Rydzynie

Zamek w Kórniku

Zamek w Uniejowie

16.

17.

18.

19.

20.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) „Pan”, „Pleban”, „Wójt”

b) „Walenty”, „Pleban”, „Pan”

c) „Wójt”, „Pan”, „Walenty”

d) „Pleban”, „Walenty”, „Wójt”

21.

22.

8. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków ludności trudniącej się rybołówstwem i łowiectwem ptactwa wodnego?
1 punkt

9. Jaką nazwę nosiła powołana w Wielkopolsce instytucja zajmująca się udzielaniem finansowej pomocy, uczącej się zdolnej, a niezamożnej młodzieży?
1 punkt

10. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której znajdują się ruiny zamku związane legendą z Mikołajem Nałęczem, którego duch pilnuje ukrytych w podziemiach
zamku skarbów.
1 punkt

11. Co w gwarze poznańskiej oznacza wyrażenie: „bachać się”?
1 punkt

12. Która z wielkopolskich budowli związana jest z legendą o mszy tajemnych upiorów?
1 punkt

13. Jak miała, zgodnie z legendą, na imię Czarna Księżniczka z Szamotulskiej baszty?
1 punkt

14. Żoną, którego z wielkopolskich władców, była tragicznie zmarła księżna Ludgarda?
1 punkt

15. Jaka postać w myśl legendy, towarzyszy Białej Damie w spacerach po kórnickim parku?
1 punkt

16. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków kolonistów niemieckich, przybyłych z okolic Hanoweru i osadzonych w okolicach Ostrzeszowa i Ostrowa Wielkopolskiego?
1 punkt

17. W myśl jednej z wielkopolskich legend, na dnie żnińskiego jeziora w wyniku powodzi znalazły się dzwony ze starego kościoła w Żninie. Jak nazywały się te dzwony?
1 punkt

18. Do podanej charakterystyki dopisz imię i nazwisko prezentowanej postaci. "Był postacią szanowaną przez Wielkopolan, były uczestnik walk powstania listopadowego,
inicjator budowy „Bazaru”, założył w Poznaniu Towarzystwo ku Wspieraniu Ubogich i Biednych, duchowy przywódca organiczników poznańskich, cieszył się opinią
jednego z najlepszych lekarzy w regionie, jego ofiarna i bezinteresowna pomoc wyrobiła mu autorytet i uznanie nie tylko Wielkopolan, ale i władz pruskich."
1 punkt

19. Podaj nazwę miejscowości w pobliżu, której znajdowało się największe w Wielkopolsce skupisko Bambrów.
1 punkt
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23.

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

20. Ułóż 1 logiczne zdanie w gwarze poznańskiej wykorzystując wszystkie podane niżej wyrażenia gwarowe, użyte w odpowiednim przypadku: sznytka, kejter, brachol,
śwignąć.

1 punkt

 Formularze
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