
                              Sponsor tytularny Konkursu:   

KLASA II    -     ETAP REJONOWY 
 

        Kod ucznia  

    

 
Suma punktów …….. 

 
 

Drogi Uczestniku 
INEA XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce! 

 
Witamy Cię w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Przed Tobą zadania etapu 
rejonowego. Na jego rozwiązanie masz 45 minut. Przeczytaj dokładnie wszystkie polecenia,  
a następnie udziel poprawnej odpowiedzi. Prosimy, abyś starał się nie skreślać, a odpowiedzi 
wpisywał czytelnie długopisem lub piórem. 
 

POWODZENIA! 
 

 
1. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,    2B                                                                      /1 p. 
 
Styl renesansowy narodził się    1. we Włoszech i nazywany bywa także stylem  A. odrodzenia. 

2. we Francji  B. oświecenia. 

 
 
2. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,    2B                                                                                           /1 p. 
 
Wprowadzenie renesansu 
w Polsce zawdzięczamy 
królowi  

1. Zygmuntowi III 
Wazie. 

W tym stylu 
przebudowana została 
siedziba królewska  

A. na Wawelu w Krakowie. 

2. Zygmuntowi 
Staremu. 

B. na Zamku Królewskim  
w Warszawie. 

 

 

3. Uzupełnij tabelkę wg. podanego wzoru. 

Miejscowość Pochodzenie nazwy 

Kalisz  Dawniej określenie bagnistego miejsca. 

Oborniki  

Piła   

Szczytniki  

 /3 p. 
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4. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu prawdziwym  
i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 

 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5 p. 
 

5. Wymień trzy cechy charakteryzujące budowle w stylu renesansowym. 
 

a) ………………………………………………………………………………………… 
 

b) …………………………………………………………………………………….…..  
 

c) …………………………………………………………………………………………..                                  /3 p. 
 

 
6. Podaj imię i nazwisko włoskiego architekta, który w latach 1550-1560 przebudował ratusz poznański,  
nadając budowli renesansowy wygląd. 

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

7. Dobra w Winnej Górze generał Jan Henryk Dąbrowski: 
 

A) nabył za pieniądze zdobyte podczas 
wojen napoleońskich 

B) otrzymał od cesarza Napoleona jako 
wyrównanie kosztów poniesionych przy tworzeniu Legionów Polskich i za wierną służbę 

C) otrzymał w darze od narodu polskiego 
w dowód uznania za ofiarną walkę z zaborcami      

/1 p.                                                                                                      
 
8 . Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,    2B                                                                                            /1 p. 
 

Znajdujący się przed 

poznańskim ratuszem 

pręgierz pochodzi z  

1. pierwszej 

połowy XV w. 

Został wzniesiony, jak głosi 

umieszczony na nim  

łaciński napis, z grzywien 

nakładanych przez radę 

miejską na 

A. kłótliwe przekupki. 

2. pierwszej 

połowy XVI w. 

B. zbyt strojnie 

ubierające się 

służące. 

 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
Najwybitniejszą budowlą renesansową w Wielkopolsce jest ratusz w 
Poznaniu. 

 

B. 
Przebudową ratusza poznańskiego zajmował się w XVI w. Bartłomiej 
Wolf z Gubina. 

 

C. 
Wprowadzenie stylu renesansowego w Polsce wiąże się z czasem 
panowania króla Zygmunta I Starego. 

 

D. Ojczyzną renesansu była Francja.  

E. 
Wielka Sień w ratuszu poznańskim nazywana jest również Salą 
Odrodzenia. 
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9. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,  2B                                                                                            /1 p. 

Na początku XVI wieku  

powstała w Gnieźnie  

pierwsza renesansowa 

kaplica św. Stanisława, 

która stała się mauzoleum 

prymasa   

1. Jana Łaskiego.  Wyprzedziła ona 

słynną, znajdującą 

się na Wawelu  

A. kaplicę 

Zygmuntowską. 

2. Jakuba 

Uchańskiego.  

B. Złotą Kaplicę. 

 
 

10. Nazwą Łazęgi określano inaczej: 
      a) Borowiaków 
      b) Tatarów 
      c) Pałuczan                                                                                              /1 p. 

 
11. Nazwa Chazacy, określająca grupę ludności osadniczej pochodzi od: 
      a) nazwy potrawy regionalnej 
      b) zabawy organizowanej w Zielone Świątki 
      c) nazwy długich płaszczy noszonych przez osadników                                  /1 p. 
 
 
12.  Wyjaśnij, czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią 

rubrykę odpowiedzi. 

Zdanie PRAWDA FAŁSZ 

a) Ignacy Jan Paderewski przybył do Poznania w dniu 26 
grudnia 1918 roku, będąc w drodze z Gdańska do 
Warszawy. 

  

b) Prochy generała Stanisława Taczaka spoczęły w Poznaniu  
na Cmentarzu Wojskowym na Cytadeli Poznańskiej. 

  

c) Komornikami nazywano na wielkopolskiej wsi parobków, 
zatrudnianych przez gospodarza, którzy mieszkali w domu, 
w pomieszczeniu nazywanym komorą. 

  

                                                                                                                         /3 p. 
 
13. Narzędzia zwane perlikami wykorzystywane były w pracy przez: 
a) zduna  
b) kowala  
c) młynarza                                                                                               /1 p. 
 
 
14. Jaka potrawa w gwarze wielkopolskiej określana jest nazwą „rumpuć”? 

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

15. Jaką nazwę nosi ostatnia zabawa taneczna w karnawale, która odbywa się we wtorek przed Środą 
Popielcową? 
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      ……………………………………………………………………………………….…..   /1 p. 
 
16.  Do podanych charakterystyk bohaterów powstania wielkopolskiego dopisz imię i nazwisko 
postaci, których one dotyczą:  
 
a) Urodził się w Garbowie koło Sandomierza. Swoje życie związał szybko z wojskiem, bo już w wieku 14 lat 

został adeptem szkoły kadetów im. Mikołaja I w Petersburgu. Kontynuował naukę w Konstantynowskiej 
Szkole Wojskowej, by ostatecznie złożyć egzaminy do Akademii Sztabu Generalnego, również w 
Petersburgu. Głównodowodzący siłami powstańczymi od 16 stycznia 1919 r. poprowadził nowo utworzoną 
Armię Wielkopolską do zwycięstwa nad Niemcami.  

 
…………………………………………………………………………………………………    /1 p. 
 
b) Od dziecka wykazywał niebywałe zdolności do gry na fortepianie. Po ukończeniu szkół jeździł z   

koncertami po całej Europie, bywał m.in. w Wiedniu, Paryżu czy Londynie. Wirtuozerią zachwycał nawet 
koronowane głowy, pisała o nim w swoich pamiętnikach władczyni brytyjskiego imperium, królowa 
Wiktoria. Niesamowitą popularność zyskał w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeździł na tournée  
i ostatecznie zamieszkał. Jego przyjazd do Poznania stał się okazją do patriotycznych manifestacji. 
 

…………………………………………………………………………………………………         /1 p. 
 
 
17. Podane poniżej zdanie gwarowe zapisz w języku literackim. 
 
  Tyn ejber śwignął klamotem w bimbę. 
 
………………………………………………………………………………………………..   /1 p. 
 
 
18. W święto zwane „Zielone Świątki” zwyczaj pojawiania się smolarzy miał miejsce na wsiach 

zamieszkałych przez: 

a) Mazurów  
b) Chazaków  
c) Tośtaków                                                                                                           /1 p. 
 
 
19. Do podanego w tabeli opisu dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe. 
 
 

 
drożdżówka z lukrem 

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

 
             /1 p.

  
 
 

 

 
 

 


