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KLASA VI  - ETAP WOJEWÓDZKI 
 

Kod ucznia 
 
 
 
Imię i nazwisko  ...............................................................................................................        

 
Szkoła Podstawowa 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 18 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 kromka chleba? 
 

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

 
2.  Co oznacza gwarowe wyrażenie „rojber”? 

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

/1 p. 
 

3. Podaj imię i nazwisko dowódcy Powstania Wielkopolskiego, który uzyskał dyplom 
inżyniera hutnika. 

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

/1 p. 
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4. U jakiego władcy interweniował książę Adam Czartoryski po wojnach 
napoleońskich, w sprawie odzyskania majątku Manieczki przez Józefa 
Wybickiego? 

 
………………………………………………………………….. 

/1 p. 
 

5. Przeciwko jakim wojskom w 1809 r. Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki 
współorganizowali w Wielkopolsce powstanie? 

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

/1 p 
 

6. Przyjrzyj się poniższej ilustracji i wykonaj polecenia. 
 

a) Jak nazywa się ten element architektoniczny? 
 

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

/1 p. 

b) W jakim mieście się znajduje? 

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

/1 p. 

c) W jakim stylu został zbudowany? 

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

/1 p. 

 

7. Zaznacz poniżej odpowiednią literę i cyfrę, by zdanie było prawdziwe. 
 

Posąg króla  

A Stanisława Augusta  
    Poniatowskiego 

możemy 
podziwiać w 
poznańskim 

ratuszu w sali 

1 królewskiej 

B Jana III Sobieskiego 
2 sądowej 

3 renesansowej 

 
A1   A2   A3   B1   B2   B3 

/1 p. 
 

8. Podaj imię i nazwisko fundatora świątyni pod wezwaniem św. Stanisława  
w Rydzynie. 

 
………………………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
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9. Stanisław Staszic dbał m.in. o podnoszenie polskiej kultury. W tym celu założył 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w: 

 

a) Warszawie 
b) Poznaniu 
c) Krakowie 
d) Pile 

/1 p. 
 

10. Do jakiego zgromadzenia zakonnego należał pierwszy tłumacz Pisma Świętego na 
język polski? 

 

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

/1 p. 
 

11. Jaka jest różnica pomiędzy klasztorem a zakonem? 
 

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

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

…….………………………………………………………………………. 

/1 p. 
 

12. Poniższa ilustracja ukazuje przedstawiciela zakonu: 
 

a) mniszego 

b) żebrzącego 

c) rycerskiego 

 
 

/1 p. 
 
 
 

13. Zakonnicy, jakiego zgromadzenia znajdują się obecnie w klasztorze w Lądzie  
nad Wartą? 

 

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

/1 p. 
 

14. Szkielet jakiego ssaka epoki plejstocenu możemy podziwiać w gosławickim 
zamku? 

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

/1 p. 
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15. Podaj imię świętego, założyciela zakonu. Charakterystycznym zajęciem członków 
tego zgromadzenia była czynność ukazana na ilustracji. 

 

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

 
16. Który władca Polski w 1075 roku był fundatorem klasztoru benedyktyńskiego  

w Lubiniu? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
 

17. Obraz Matki Boskiej Świętogórskiej Róży Duchownej znajduje się w: 
 

a) Lubiniu 
b) Głogówku 
c) Lądzie 
d) Gościkowie 

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

/1 p. 
 

18. Podaj nazwę miejscowości, którą wraz z całą okolicą cystersi nazwali Paradius 
Matris Dei, co po łacinie znaczy „Raj Matki Bożej”. 

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

/1 p. 
 
 

Suma punktów ……. / 20 
 

 (podpis)  
……………………. 

 
 


