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KLASA V  - ETAP WOJEWÓDZKI 
 

        Kod ucznia 
 

 
 

 
suma punktów ...........  

 
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego .............................................................................................. 

        (wypełnić drukowanymi literami) 
 
 
     Drogi Uczestniku 
   INEA XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

 
 Witamy Cię w zawodach stopnia wojewódzkiego. Gratulujemy sukcesu w etapie 
rejonowym. Przed Tobą test złożony z 15 zadań, za które możesz otrzymać 20 punktów. Na 
jego rozwiązanie masz 45 minut. Prosimy, abyś starał się nie skreślać, a odpowiedzi wpisywał 
czytelnie długopisem lub piórem. 
 
          Powodzenia! 
 

 
 

1. Jak w gwarze wielkopolskiej nazywa się wysoką, chudą dziewczynę? 
 

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

 
2.  Jak w języku literackim należy powiedzieć na gwarowe określenie gzik? 

 
……………………………………………………………………………………….. 

/1 p. 
 

3. Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się grób drugiego dowódcy 
powstańca wielkopolskiego. 

 
……………………………………………………………………………………….. 

1 p. 
4. Jaki stopień wojskowy otrzymał Stanisław Taczak po objęciu dowództwa nad 

Powstaniem Wielkopolskim? 
 

……………………………………………………………………………………….. 
1 p. 
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5. W którym roku został kanonizowany biskup Wojciech? 
 

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

 
6. Z podanych poniżej propozycji dopasuj odpowiednie tytuły scen z życia św. 

Wojciecha ukazanych na Drzwiach Gnieźnieńskich. 
 

A. Narodziny 
B. Ofiarowanie dziecka w kościele 
C. Oddanie do szkoły w Magdeburgu 
D. Modlitwa św. Wojciecha 
E. Nadanie godności biskupiej 
F. Wypędzenie diabła z opętanego 
G. Napomnienie księcia czeskiego 
H. Czeskiego 
I. Cud z dzbankiem w klasztorze 
J. Przybycie do Prus 

K. Chrzest Prusa 
L. Kazanie dla Prusów 
M. Ostatnia msza 
N. Męczeńska śmierć 
O. Wystawienie zwłok 
P. Wykupienie zwłok przez B 

Chrobrego 
Q. Pochód z ciałem na miejsce 

spoczynku 
R. Złożenie zwłok do grobu 

 
a)       b) 

   
 

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

   c)       d) 

   
 

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

/4 p. 
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7. Podaj imię zapalczywego Prusa, który według Żywota I, zabił św. Wojciecha. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
 

8. W kościele św. Trójcy w Strzelnie znajdują się dwie bogato zdobione kolumny. 
Wymień, co symbolizują postaci przedstawione na poszczególnych kolumnach. 

 
a) Na kolumnie północnej (cztery wady i grzechy) 

 
…….................................................…………………………………………………………….. 

/1 p. 
b) Na kolumnie południowej (cztery cnoty) 

 
…….................................................……………………………………………………………..  

Aby uzyskać punkt trzeba prawidłowo wpisać po cztery wyrazy a) wady i grzechy b) 
cnoty 

/1 p. 
 

9. Który z poniższych zakonów jako pierwszy zaczął stawiać na ziemiach polskich 
budowle gotyckie? 

 
a) benedyktyni 
b) cystersi 
c) krzyżacy 
d) jezuici 

/1 p. 
 
10. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia 

 
 

 
a) podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się 

przedstawiona budowla. 
 

…………………………………………….. 
/1 p. 

 
b) Z jakim słynnym rodem związana jest ta budowla  

             i miejscowość, w której się znajduje? 
 

…………………………………………….. 
/1 p. 
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11.  Podaj imię księcia czeskiego, którego najazd przyczynił się do zniszczenia grodu 
na Ostrowie Lednickim. 

 
……………………………………………………………………………………….. 

1 p. 
 

12. Jak nazywają się urny, do których wkładano szczątki ludzkie po obrzędzie 
całopalenia, które możemy zobaczyć m.in. w Muzeum Archeologicznym?  

 
a) popielnice 
b) trumny 
c) kurhany 
d) ciałochrony 

/1 p. 
 

13. Co to jest bursztyn? 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………….. 
 

1 p. 
14. Podaj autora poniższego tekstu.  

 
„Tu, gdy miłosierny Bóg błogosławił jego przybyciu, gromady ludu przyjmowały chrzest. Tu 
(także) odprawiając obrzędy mszalne, ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka dni siebie 
samego miał złożyć w ofierze” 
 

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

 
15. Przyjrzyj się ilustracji i napisz, w jakiej wsi się znajduje. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….. 

/1 p. 
 
 
 
 

 


