
KLASA VII - ETAP REJONOWY 
 

        Kod ucznia  

    

       
         Suma punktów ………. 

 
 

Drogi Uczestniku 
XXIII 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. Do podanych poniżej charakterystyk wybitnych Wielkopolan dopisz imię i nazwisko.  
 
a) Był postacią szanowaną przez Wielkopolan, podobnie jak zajmująca się działalnością filantropijną, 
jego żona księżna Ludwika, był utalentowanym wiolonczelistą i kompozytorem amatorem. Jest twórcą  
muzyki do dramatu J.W. Goethego „Faust”. 
       
  …………………………………………………………………………………………….…………  

   /1 p. 
b) Dyrektor policji i starosta poznański za czasów Flottwela, współzałożyciel wielu poznańskich instytucji  
kulturalnych, artysta-twórca wielu litografii i rycin przedstawiających wydarzenia polityczne w Poznaniu   
z lat 1846-1847 oraz liczne panoramy miasta.  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
 c) Uczestnik Wiosny Ludów w Wielkopolsce, dowódca zwycięskiej bitwy pod Miłosławiem 30 kwietnia 
1848 r. 
…………………………………………………………………………………………………….…..    

/1 p. 
d) Organizator spółdzielczości kredytowej i rolniczej. Krzewił wśród swoich wiernych nie tylko wiarę    
    katolicką, ale także umiejętność mądrego gospodarowania.  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
                 

2. Wymień dwa rodzaje kar, jakie władze pruskie stosowały wobec powracających do swych    
    domów Wielkopolan – uczestników powstania listopadowego.  
 
...............................................................................................................................................               /1 p. 

 



3. Wymień imiona i nazwiska dwóch polskich poetów, którzy w grudniu 1831 roku spotkali się 
z Adamem Mickiewiczem w Łukowie, w gościnnym domu państwa Grabowskich. 
       
      a) .....................................................................................................................................            /1 p. 
 
      b) .....................................................................................................................................             /1 p. 
 
 
4.  Podaj nazwę państwa, które w połowie XIX wieku określano nazwą „żandarm Europy”. 
 
       .......................................................................................................................................        /1 p. 
 
 
5. Podaj pełną nazwę niemieckiego związku antypolskiego określanego popularnie jako Hakata. 
 
     ........................................................................................................................................    /1 p. 
 
 
6. Jaką inną symboliczną nazwą określano w Wielkopolsce pracę organiczną? 
 
      ......................................................................................................................................  /1 p. 
 
 
7. Który z carów Rosji zwrócił się do namiestnika Królestwa Polskiego ze skargą o dokonanie   
    dnia 19 września 1843 roku zamachu na orszak carski w Poznaniu?  
 
………………………………………………………………………………………………………   /1 p. 
 

 
8. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu prawdziwym 
  i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 

 

                                                                                                                                        /5 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. 
 



9.  Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację prawdziwą, czy fałszywą. W tabeli obok 
zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 
 

              ZDANIE PRAWDZIWE FAŁSZYWE 

Uniwersytet Poznański utworzony w 1919 r. nosił początkowo nazwę 
Wszechnica Piastowska. 

  

             
                                                                                                                                             /1 p. 
 
10. Wyjaśnij co w języku gwarowym oznacza wyrażenie „wykopyrtnąć się”? 
 
………………………………………………………………………………………………………     /1 p. 
 
 
11. Ułóż 3 logiczne zdania w gwarze poznańskiej. W każdym z nich wykorzystaj inne z podanych 
poniżej wyrażeń gwarowych użytych w odpowiednim przypadku. 
Nie wszystkie z podanych wyrażeń musisz wykorzystać.  

Świgać,  tytka,     rajzować,  brachol,       pyry w mundurkach, 
 

a) ...............................................................................................................................     
 

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

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

12.  Podane wydarzenia uszereguj w kolejności chronologicznej, rozpoczynając od najstarszego.  

       Wpisz w odpowiednie miejsca cyfry od 1 do 5. 
 
      a) Strajk dzieci we Wrześni.    ........... 
 

      b) Udział Wielkopolan w powstaniu styczniowym.  ........... 
 

      c) Zamach na cara w Poznaniu.    .......... 
 

      d) Pobyt Adama Mickiewicza w Łukowie.    ........... 
 

      e) Rozejm w Trewirze.    ………                    
            /1 p. 
 
13. Jakie wydarzenie stało się bezpośrednią przyczyną zwolnienia z pracy w Gimnazjum św. Marii 

Magdaleny w Poznaniu nauczycieli: H. Cegielskiego, M. Mottego, A. Bronikowskiego 

i S. Gruszczyńskiego?  

……………………………………………………………………………………………………   /1 p. 
 
 
14. Podaj nazwę sali poznańskiego ratusza, w której znajduje się jedyny w Polsce posąg króla  
      Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
 
……………………………………………………………………………………………………     /1 p.  
        



 15. Podaj nazwę najstarszego zabytku języka polskiego pochodzącego z 1136 roku. 
 
…………………………………………………………………………………………………….    /1 p. 
 
 
16. W wyniku jakiego wydarzenia, w 1536 r. został zniszczony ratusz w Poznaniu?  
 
………………………………………………………………………………………..…………..   /1 p. 
 
17. Jak nazywa się jedyna polska liana, występująca w rezerwacie leśnym „Puszczykowskie 
Góry”? 
........................................................................................................................................   /1 p. 
 
 
18. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedz:  
 

„O ziemiorództwie Karpatów 
i innych gór i równin Polsk” to 
tytuł pracy badawczej 

A Stanisława Staszica,     
w której przedstawione  
zostały m.in. miejsca 
występowania  

A gorących źródeł, 
złota i miedzi. 

B Dezyderego 
Chłapowskiego     

B słonych źródeł, 
soli kamiennej  
i siarki. 

                                                                                                                                                         /1 p. 

Odpowiedź :   AA,    AB,    BA,     BB 
 
19. Nazwą Łazęgi określano inaczej: 

 a) Borowiaków 
 b) Tatarów 
 c) Pałuczan                                                                                                    /1 p. 

 
                                                                                                                                                       

20. Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok 
zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 

 

ZDANIE PRAWDZIWE FAŁSZYWE 

„Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” miała 
charakter walki zbrojnej. 

  

                         /1 p. 
 
. 
              
 
                                                                                                  
     
 
 
 
 
 


