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  KLASA I - ETAP WOJEWÓDZKI 
 

Kod ucznia 

    

 
Imię i nazwisko  ………………………..............................................................................................        
 
Gimnazjum nr ............ w ........................................................................... suma punktów ............. 
 
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego .............................................................................. 
        (wypełnić drukowanymi literami) 

 
Drogi Uczestniku 

INEA XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 
 

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

Powodzenia! 
 
1. Wyjaśnij, czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią 
rubrykę odpowiedzi. 
 

ZDANIE PRAWDA FAŁSZ 

Wielkopolska od czasów panowania Mieszka I określana 
była jako Polonia Maior.                                                                                           

  

/1 p. 

2. Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest 
ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego 
B. 
 

Lp. Wydarzenia Odpowiedzi 

1. Zdobycie przez powstańców lotniska Ławica.  

2. 
Przyjazd Ignacego Paderewskiego w towarzystwie oficerów 
alianckich do Poznania. 

 

3. Rozejm w Trewirze kończący walki powstańcze w Wielkopolsce.  

4. 
Gen. Józef Dowbor-Muśnicki został mianowany Naczelnym 
Wodzem Powstania. 

 

/1 p. 
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3. Podaj dokładną datę ataku zgrupowania oddziałów powstańczych pod dowództwem  
ppor. Andrzeja Kopy na lotnisko na Ławicy? 
 
………………………………………………………………………………………………………..….…  

/1 p.             
 
4. Zaznacz poniżej właściwą odpowiedź, by zdanie było prawdziwe. 
 
    A1  A2  A3  B1  B2   B3 
 

Z tekstu „Dagome iudex” 
wynika, że  

A  Bolesław Chrobry 
oddał pod opiekę 
Stolicy 
Apostolskiej  

1    Rodzinę 

B  Mieszko I   
2    Poznań 

3    Gniezno 

/1 p.                                                       
              
5. Wyjaśnij co oznacza podany poniżej skrót. Pełną nazwę podanej organizacji zapisz  
w wyznaczonym miejscu. 

 
a) PTPN – ………………………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
 

6. 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? 

 
a) „Pan”, „Pleban”, „Wójt” 
b) „Walenty”, „Pleban”, „Pan” 
c) „Wójt”, „Pan”, „Walenty” 
d) „Pleban”, „Walenty”, „Wójt” 

/1 p. 
 

7. Wyjaśnij co w gwarze wielkopolskiej oznacza wyrażenie: 
 

Wyrażenie gwarowe Wyjaśnienie 

„haczka” 
 
 

/1 p. 
        
8. Do podanej charakterystyki grupy regionalnej dopisz jej nazwę. 
 
„Stanowili najzamożniejszą grupę chłopską w Wielkopolsce, zamieszkiwali wsie w okolicach Krobi, 
należące od średniowiecza do XVIII w. do biskupów poznańskich.” 
 
……………………………………………………………………………………………………………                     

/1 p. 
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9. Podaj nazwę miejscowości, w pobliżu której znajdowało się największe w Wielkopolsce  
skupisko Bambrów. 

 

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

 
10. W czyjej intencji odprawiana jest corocznie w pierwszą listopadową niedzielę po 
Wszystkich Świętych, w katedrze poznańskiej msza święta? 
 

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

 
11. Zakreśl poprawne odpowiedzi. Organizacja obronna powstała w miastach, skupiająca 
rzemieślników dbających o sprawność w posługiwaniu się bronią nosiła nazwę: 
 

    a)  bractwo strzeleckie  
    b)  bractwo kurkowe 
    c)  bractwo rzemiosł                                                                                 

/1 p. 
 
12. 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 p. 
 
13. Koźlak, holender i paltrak, to rodzaje: 
 

a) gatunków zwierząt hodowlanych, 
b) dętych instrumentów muzycznych, 
c) wiatraków, 
d) pokryć dachowych stosowanych we wsiach zamieszkałych przez osadników   

/1 p. 
 
14. W jakim dniu corocznie odbywają się w Wielkopolsce uroczystości upamiętniające 
wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 r.? 
 
………………………………………………………………………………….……………..……………  

        /1 p. 
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15. Przy którym z poznańskich pomników odbywają się corocznie główne uroczystości  
z okazji Święta Wojska Polskiego? 
 
………………………………………………………………………………………………………………  

/1 p. 
 
16. Jakie wydarzenie mogli oglądać na rynku mieszkańcy średniowiecznego miasta, które  
otrzymało przywilej zwany: „prawem miecza”? 
 
…………………………………………………………………………………………………..………….. 

/1 p. 
 
17. Podane poniżej zdanie zapisz w języku gwarowym. 
 
Wyrzuć to przygotowane wiadro z rupieciami. 
 
…………………………………………………………………………………..………………………….. 

/1 p. 
 

18. Wyjaśnij co oznacza podane poniżej zdanie w języku gwarowym. Zapisz je w języku 

literackim. 

Tyn frechowny rojber lajsnął se nowe trzewiki. 

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

/1 p. 

19. Ułóż 1 logiczne zdanie w gwarze poznańskiej, wykorzystując wszystkie podane niżej 
wyrażenia gwarowe, użyte w odpowiednim przypadku: futer, kejter, brachol, taśtać. 

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

/1 p. 
   
20. Zaznacz poniżej właściwą odpowiedź, by zdanie było prawdziwe. 

A1  A2  A3  B1  B2  B3 
 

 

Żandary, 
dyngusiarze 

 i chłopcy chodzący 
z kokotkiem  

i kurkiem, to grupy 
kultywujące 

A  w Wielkopolsce 
tradycje 

regionalne w 
okresie: 

1 Zielonych Świątek                                                             

B   na Śląsku 

2 Bożego Ciała 

3 Wielkanocy 

 
/1 p.                                                       

      


