
KLASA VIII - 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. Wyjaśnij, czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając „X” w 
odpowiedniej rubryce odpowiedzi. 
                                                                                      

Wydarzenie Prawda Fałsz 

„PEWUKA”, czyli powszechna Wystawa Krajowa, została zorganizowana 
w Poznaniu w 1929 r. 

  

                                                                                                                        /1 p. 
 
 
2. Podaj imię  i nazwisko polityka, prezydenta miasta Poznania, dzięki staraniom którego została 
otwarta w 1929 r. w Poznaniu Powszechna Wystawa Krajowa.  
 
………………………………………………………..……………………………………………..      /1 p. 
 
 
3. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której w czasie II wojny światowej znajdował się 
obóz zagłady, przeznaczony przede wszystkim do eksterminacji ludności żydowskiej? 
 
.……………………………………………………………………………………………………...      /1 p. 
 
 

4. Podaj nazwę organizacji polskiej, która za swój znak i symbol obrała Rodło. 
 

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

5. Która z wymienionych postaci nie należała do grona pogromców Enigmy?  
 

a) Marian Rejewski, 
b) Jerzy Różycki, 
c) Ludwik Mierosławski                                     /1 p. 



6. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich  
rubrykach napisz słowo prawda lub fałsz. 
 

Lp. Zdanie Prawda/fałsz 

A  Międzyrzecki Rejon Umocniony rozpoczęto budować o okresie nasilonej   
polityki antypolskiej Bismarcka.   

 

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

 

C Na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu do miasta przybył Ignacy 
Jan Paderewski. 

 

D Pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego był major Stanisław 
Taczak. 

 

E 
Pałac w Czerniejewie zbudowany jest w stylu barokowym. 

 

                                                                                                                                       /5 p. 
 
                                                                                                                          
7. Jaką nazwą określili Niemcy nową jednostkę administracyjną utworzoną z terenów Wielkopolski  
w czasie II wojny światowej? 
 
....................................................................................................................................................     /1 p.       
 
 
8. Wyjaśnij co oznacza skrót MRU? 
 
 ...................................................................................................................................................       /1 p. 
 
 
9. 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. 
 

   akuratny, bryle, glazejki, opypłać się, rojber, redyski, wykopyrtnąć się  
 

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

10. Udana akcja ruchu oporu, mająca na celu podpalenie niemieckich magazynów w porcie 
rzecznym, zorganizowana została pod kryptonimem: 
 

a) Barka 
b) Ogień 
c) Bollwerk  
d) Rodło                 /1 p. 

 
 
 



11. Jaką inną nazwą określano koła Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”: 
 

a) zastępy  
b) gniazda  
c) kręgi                                                                                                        /1 p. 
 

 
12. Spośród poniższych wydarzeń dotyczących dziejów Wielkopolski, oznaczonych literami   
A-F, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz 
litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenie. 

 

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D E F 

Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D E F 
 

     A) przełamanie umocnień Wału Pomorskiego, 
     B) otwarcie w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej,  
     C) bitwa nad Bzurą,  
     D) wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956, 
     E) utworzenie przez Sejm Dzielnicowy Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu,   
     F) powstanie w Poznaniu Polskiej Organizacji Wojskowej. 
                                                                                                                         /2 p. 
 
13. Która z umocnień – fortyfikacji zbudowanych przez Niemców na ziemiach polskich nazywana  
była „kluczem do Berlina”?  
 

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

14. Kogo w Wielkopolsce określano mianem cytadelowcy?  
 

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

 

 15. Jak nazywa się instytucja, która w swoich bibliotecznych zbiorach posiada m.in. dwa 
pierwsze wydania dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach ciał niebieskich”? 
 

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

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

                                                                                                                                                   /4 p. 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. Styl klasycystyczny narodził się we Włoszech w XV w. 
 
 

B. 
Styl klasycystyczny cechuje spokojna forma i rozwiązania zaczerpnięte 
ze świątyń greckich i budowli rzymskich. 

 

C. Przykładem klasycystycznego zespołu pałacowo-parkowego jest Rogalin.  

D 
Styl klasycystyczny upowszechnił się w Wielkopolsce jako kontrast do 
przepełnionego przepychem stylu barokowego. 

 



17. Który z wymienionych zabytków nie został wzniesiony w stylu klasycystycznym? 
 

a) pałac w Antoninie  
b) pałac w Lubostroniu  
c) pałac w Rydzynie 
d) pałac w Pawłowicach                                       /1 p. 
 
 
18. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz właściwą odpowiedz:  
 
      AA,    AB,      BA,     BB 

Rolę pierwszego 
uniwersytetu w 
Poznaniu pełniła 
szkoła o nazwie 

A Kolegium Jezuickie. 
Możliwość tę stworzył 
przywilej wydany w 1611 r. 
przez króla 

A Jana Kazimierza. 

B Akademia 
Lubrańskiego. 

 
B Zygmunta III Wazę.  
 

/1p 

 
19. Podaj nazwę jaką w czasie wydarzeń czerwcowych 1956 r. nosiły Zakłady H. Cegielskiego 
 w Poznaniu?   
       
……………………………………………………………………………………………….………….    /1 p. 
 
 
20. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz właściwą odpowiedź. 
 

Niedługo po swoim wyborze na 

papieża, Jan Paweł II przybył do 

Polski na pierwszą swoją 

pielgrzymkę  w    

A  1979 r. 
Podczas tej pierwszej  

pielgrzymki odwiedził 

także  

A  Gniezno. 

B  1980 r. B  Poznań. 

 
AA,    AB,      BA,     BB   

 /1 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


