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KLASA II - 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. Zaznacz, które z podanych poniżej wydarzeń z dziejów Powstania Wielkopolskiego są  
przedstawione w porządku chronologicznym? 
 

a) objęcie dowództwa przez Stanisława Taczaka, przybycie do Poznania Ignacego Jana 
Paderewskiego, zdobycie lotniska Ławica, rozejm w Trewirze, powstanie Naczelnej Rady 
Ludowej w Poznaniu   

b) rozejm w Trewirze, zdobycie lotniska Ławica, powstanie Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu,  
przybycie do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego objęcie dowództwa przez Stanisława 
Taczaka 

c)    powstanie Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, przybycie do Poznania Ignacego Jana  
Paderewskiego, objęcie dowództwa przez Stanisława Taczaka, zdobycie lotniska Ławica, 
rozejm w Trewirze 

d) zdobycie lotniska Ławica, powstanie Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, objęcie dowództwa  
przez  Stanisława Taczaka, przybycie do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, rozejm  
w Trewirze 

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

A1   A2   A3   B1   B2   B3 
 

Posąg króla  

A Stanisława Augusta    
   Poniatowskiego 

możemy podziwiać w 
poznańskim ratuszu, w sali 

1 królewskiej 

B Jana III Sobieskiego 
2 sądowej 

3 renesansowej 

/1 p. 
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3. W której z wielkopolskich miejscowości procesje Bożego Ciała odbywają się na układanych 

przez mieszkańców kwiatowych dywanach? 

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

 
4. „Weź zabytek do ręki, wykonaj jego kopię, poczuj historię” – te słowa to motto przewodnie 

imprez organizowanych w ramach Festynu Archeologicznego. Podaj nazwę miejscowości,  

w której cyklicznie odbywa się ten festyn. 

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

 
5. Wyjaśnij czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią 
rubrykę odpowiedzi. 
                                                                                          

ZDANIE PRAWDA FAŁSZ 

W Wielkopolsce potomków ludności trudniącej się rybołówstwem  
i łowiectwem ptactwa wodnego określano nazwą Rybaki. 

  

                                                                        /1 p. 

6. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której co roku w dniu Wszystkich Świętych 
odprawiana jest msza w intencji Opalińskich, dawnych właścicieli tej miejscowości. 
 
…………………………………………………..……………………........……………………………… 

      /1 p. 
 
7. Z czasem panowania, którego z władców wiąże się wprowadzenie stylu renesansowego  
w Polsce? 
 
………………………………………………..…………………………………………………………….     

/1 p. 
 
8. Rocznica jakich wydarzeń, opisanych poniżej, jest obchodzona co roku w Poznaniu. 

„W ciągu tego dnia składane są kwiaty pod tablicami upamiętniającymi śmierć Romka Strzałkowskiego  
i Petera Mansfelda oraz na ulicy Kochanowskiego, gdzie zginęło najwięcej Poznaniaków.” 
 
…………………………………………………………………………………………………….…………   

/1 p. 
 
9. Kogo w Wielkopolsce nazywano komornikami? 
    a) mieszkańców miejscowości Komorowo 
    b) parobków zatrudnianych do pracy w gospodarstwie 
    c) rzemieślników trudniących się wyrobem skrzynek 

/1 p.       
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10. Zapisz poniższe zdanie w gwarze poznańskiej. 

 
Ciocia Hela jest roztargniona, zamiast rzodkiewek kupiła ziemniaki. 
 
.................................................................................................... ................................................       

/1 p. 
                                                                                      
11. Do podanego w tabeli opisu dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe. 

 

 
Taplać się w wodzie 

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

                                                                                                                                             /1 p. 
 

12. Wymień jeden z czynników sprzyjający szybkiej polonizacji Bambrów. 
 
…………………………………………………………………..………………………………………. 

/1 p. 

13. W której z poznańskich świątyń odprawiana jest corocznie w listopadzie msza święta  
za królów Polski? 
 
……………………………………………………………………………………..…………………….  

       /1 p. 
 
14. W gwarze poznańskiej wyrażeniem „gajgi” określa się: 
     a) gęsi 
     b) skrzypce 
     c) długie rozmowy                                                    

/1 p. 
 
15. W Wielkopolsce nazwą Łazęgi określano inaczej: 
     a) Borowiaków 

  b) Tatarów 
  c) Pałuczan                                                                                         

 /1 p. 
 
16. Do podanej charakterystyki dopisz imię i nazwisko prezentowanej postaci: 
 

Był postacią szanowaną przez Wielkopolan. Filolog, nauczyciel, działacz społeczny, wiceprezes 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor dwóch zbiorów  felietonów: „Listy Wojtusia  
z Zawad do Pafnusia” oraz „Przechadzki po mieście”. Zajmował się pracą naukową, głównie  
w dziedzinie filologii klasycznej.  
 
………………………………………………………………………………..………………………..  

/1 p. 
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17. Ku czci, którego ze świętych, organizowane są corocznie w Poznaniu przez Towarzystwo  
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej popularne „Kaziuki”? 

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

/1 p. 
 

18. Dobra w Winnej Górze 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. 
 

19. Podane poniżej zdanie zapisz w języku gwarowym. 
 
Tego roku  na święta pojedziemy pociągiem do wuja Mariana do Swarzędza. 
 
……………………………………………………………………………………..………………….. 

/1 p. 
 

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

jaczka, szczun, fifny, bryle, lajsnąć, 
    
……………………………………………………………………….…………………………………       

/1 p. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


