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KLASA III    -      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 barokowy narodził się    1. we Włoszech i nazywany bywa także 

stylem  
A. reformacyjnym. 

2. we Francji  B. kontrreformacyjnym. 

 
 

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

 
Do rozwoju baroku w 
Wielkopolsce przyczyniła się 
rodzina  

1. Raczyńskich. Sprowadzili oni z 
Padwy w pierwszej 
połowie XVII w.  

A. Krzysztofa Bonadurę 
Starszego. 

2. Opalińskich. B. Jana Marię Bernardoniego. 

 

 

3. Uzupełnij tabelkę wg. podanego wzoru. 

Miejscowość Pochodzenie nazwy 

Kalisz  Dawniej określenie bagnistego miejsca. 

Winiary  

Śmigiel  

Międzyrzecz  

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

W obecnej katedrze św. 
Mikołaja w Kaliszu 
znajduje się kopia obrazu 

1. Piotra Pawła 
Rubensa, 

pochodzącego z 1620 r., 
przedstawiającego 

A. Zdjęcie z krzyża. 

2. Karola Marcina 
Frantza, 

B. Ostatnią 
wieczerzę. 

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

Specyficznym elementem 
wielkopolskiego baroku są 

1. epitafia. Były one podczas 
ceremonii pogrzebowych 
elementem ozdoby    

A. katafalków. 

2. portrety trumienne. B. ambon. 

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

Perłą polskiego baroku 

nazywana jest  

1.Turew. Znajduje się w niej 

jeden z nielicznych w 

Europie barokowych  

A. układów urbanistycznych. 

2. Rydzyna. B. układów parkowych. 

 

8. Wymień trzy cechy charakteryzujące budowle w stylu barokowym. 

a) …………………………………………………………………………………………………………. 
 
b) ……………………………………………………………………………..…………………………… 
 
c) ………………………………………………………………………………….……………………….          /3 p. 
 
 
 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. Styl barokowy nazywany bywa również stylem „ostrych łuków”.  

B. 
Styl barokowy rozprzestrzenił się po całej Europie, głównie za pośrednictwem 

zakonu dominikanów. 

 

 

C. Przykładem architektury barokowej w Wielkopolsce jest zespół pocysterski  
w Gościkowie.       

 

D. Charakterystyczne dla epoki baroku są portrety trumienne.  

E. 
Ołtarz główny w kościele farnym w Poznaniu jest dziełem włoskiego mistrza 

Pompeo Ferrari. 
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9. Łyżnik i miśnik to nazwy, które określają: 
 
a) dawne półki na naczynia kuchenne 
b) wyroby z porcelany z Miśni 
c) poszczególne specjalności rzemieślnicze                          /1 p.  
 
 
10. Do wyrobu jakiego produktu spożywczego używano dawniej w Wielkopolsce kierzynki?  
 
a) sera 
b) masła 
c) kiełbasy                              /1 p. 
 
 
11. Wyjaśnij, czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe czy fałszywe, zaznaczając odpowiednią 

rubrykę odpowiedzi. 

Zdanie PRAWDA FAŁSZ 

Pochodzący z Krakowa Szymon Czechowicz jest twórcą obrazu 
Wskrzeszenie Piotrowina, znajdującego się w ołtarzu głównym poznańskiej 
fary. 

  

                                                                                                                     /1 p. 
 
12. Do podanych charakterystyk, bohaterów powstania wielkopolskiego dopisz imię i nazwisko 
postaci, których one dotyczą:  

 
a) Urodził się we wsi Śniaty, około 20 km na wschód od Kościana. Został ciężko ranny na początku Powstania 
Wielkopolskiego podczas ostrzału Prezydium Policji w Poznaniu i zmarł kilka godzin później, 
 
…………………………………………………………..……....................................................   

/1 p. 
b) Urodził się na Kuryłówce na Podolu. Jeździł z koncertami po całym świecie. Przed publicznymi występami 
na koncertach wygłaszał mowy na rzecz Polski.  
 
……………………………..................................................................................……………  

/1 p. 
 
13. Podaj nazwę przedstawionego poniżej odznaczenia, nadawanego po II wojnie światowej przez 
władze polskie uczestnikom Powstania Wielkopolskiego. 
 

   
 
……………………………………………………………………………………………………..    /1 p. 
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14. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której od kilku wieków odbywają się szczególne 

uroczystości związane z patronem miasta - świętym Rochem. 

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

             /1 p. 

15. Podaj imię i nazwisko wielkopolskiego organicznika, który w swoim majątku w Turwi założył  

nowoczesne gospodarstwo. Znany był również jako generał–rolnik. 

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

 
16. Podane poniżej zdanie gwarowe zapisz w języku literackim. 

Kejter ciotki Frani wknaił się w kierzki. 
 
………………………………………………………………………………………………..….. 

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

Ostatnie ścięte podczas żniw 

kłosy noszą w Wielkopolsce 

nazwę   

1. pępek (pęp) i zgodnie z ludowymi 

wierzeniami mają one moc  

A. leczniczą. 

2. ogon 

(ogonek) 

B. łagodzenia sporów 

i waśni. 

/1 p. 
 
18. Zwyczajowe prawo płacenia zobowiązań finansowych sąsiada, gdy ten nie mógł sam tego uczynić 

obowiązywało: 

a) Olędrów  
b) Hanobrów  
c) Ślązaków                                                                                                                  1 p. 
 
 
19. Zydle, będące wyposażeniem izby w wielkopolskich domach, służyły do: 
 
a) przechowywania odzieży  
b) ogrzewania  
c) siedzenia                                                                                                              /1 p. 
 
 
20. Do podanych w tabeli opisów dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe. 

 

 
A. naczynia kuchenne 

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

B. robić na drutach 

 
 
 
………………………………………………….……………. 

                                                                                                                                             /2 p. 
 


