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KLASA IV  -  ETAP REJONOWY 
  

Kod ucznia 
 

 
 
     

Suma punktów …. 
 
 

 
Drogi Uczestniku 

INEA XXII 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. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu 

prawdziwym i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 
 

/5 p. 
 

2. Podaj imię i nazwisko pierwszego poległego w Poznaniu, w powstaniu wielkopolskim 
1918/1919. 

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

/1 p. 
3. Ignacy Jan Paderewski w powstaniu wielkopolskim  

 
a) był pierwszym głównodowodzącym 
b) był drugim głównodowodzącym 
c) był dyrygentem orkiestry wojskowej 
d) nie pełnił żadnej funkcji 

/1 p. 

    

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
Budziejewko, wieś w której znajduje się kamień św. Wojciecha, leży na 
terenie powiatu wągrowieckiego. 

 

B. 
Według legendy (W. Łęcki - Wielkopolska nasza kraina) Popiela i jego 
żonę zagryzły myszy w drodze do murowanej wieży 

 

C. 
Według legendy, starościanka Hanka z gołanieckiego zamku rzuciła się 
w wody jeziora zamkowego. 

 

D. 
W Gnieźnie przed katedrą stoi monumentalny pomnik syna Mieszka I – 
Bolesława Chrobrego. 

 

E. Romańskie kolumny w Strzelnie znajdują się w kościele św. Prokopa.  
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4. Do podanych opisów wpisz nazwy obiektów, które możesz podziwiać w Wielkopolskim 
Parku Etnograficznym. 

 

Warsztat rzemieślniczy. Miejsce pracy kowala.  

Duży dom mieszkalny w dużym majątku ziemskim, w którym mieszkał 
dawniej właściciel, dziedzic. 

 

Dawna gospoda na wsi, w której można było zjeść, zabawić się, a nawet 
przenocować. 

 

Miejsce, w którym zgromadzono dużą ilość pszczelich uli.  

/4 p. 
 

5. Najstarsza informacja o wiatraku w Wielkopolsce pochodzi z roku 1303. 
 

a) Który to był wiek? ……………………………………. 

b) Oblicz i zapisz ile lat upłynęło od tego wydarzenia. ……………………..……………. 

/2 p. 
6. W leżącej na Szlaku Piastowskim Wenecji możemy podziwiać 

 
a) Ruiny zamku „Diabła Weneckiego” 
b) Muzeum Kolei Wąskotorowych 
c) Krajobraz tworzony przez pobliskie jeziora 
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne 

/1 p. 
7. Uzupełnij zdanie odpowiednim wyrażeniem gwarowym 

 
a) Przez 10 minut ………………………………………………………….. się z twojego 

dowcipu, tak mi się podobał. 
 

b) ………………………………………………….. na letnie wakacje pojadę z rodzicami  
w góry. 

 

c) Byłeś tak brudny, że po twojej kąpieli w wannie była ……………………………………….. 

/3 p. 
8. Podaj imię syna Piasta, który przejął po nim władzę w państwie. 

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

/1 p. 
9. Bolesław Chrobry dwukrotnie interweniował zbrojnie w Kijowie na rzecz utrzymania 

tronu przez swojego zięcia: 
 

a) Siemowita 

b) Swiętopełka 

c) Sobibora 

d) Sulisława 

/1 p. 
10. Podaj nazwę miejscowości, w której odbywały się pierwsze polskie koronacje. 

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

/1 p. 
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11. Podane poniżej herby przyporządkuj wielkopolskim miejscowościom. 
 

    
 

 

    
 

Trzemeszno Strzelno Mogilno 

   

/3 p. 
 

12. Który prezentowany ciąg chronologiczny z historii Powstania Wielkopolskiego jest 
prawidłowy? 

 
a) Śmierć Franciszka Ratajczaka, przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego, objęcie 

dowództwa przez Stanisława Taczaka, przejęcie dowództwa przez Józefa Dowbor-
Muśnickiego 
 

b) Przejęcie dowództwa przez Józefa Dowbor-Muśnickiego, śmierć Franciszka Ratajczaka, 
objęcie dowództwa przez Stanisława Taczaka, przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego 
 

c) Objęcie dowództwa przez Stanisława Taczaka, Śmierć Franciszka Ratajczaka, przejęcie 
dowództwa przez Józefa Dowbor-Muśnickiego, przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego,  

 

d) Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego, Śmierć Franciszka Ratajczaka, objęcie 
dowództwa przez Stanisława Taczaka, przejęcie dowództwa przez Józefa Dowbor-
Muśnickiego 

/1 p. 
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13. Przyjrzyj się ilustracji do legendy, a następnie wykonaj polecenia. 
 

 
a) Jaki kierunek geograficzny 

(zgodnie z zasadami 
przedstawianymi na mapach) 
pokazuje postać wskazana 
strzałką?  

 
…………………………………………………… 

/1 p. 
 

b) Podaj imię wskazanej postaci. 
 
…………………………………………………….. 

/1 p. 
 

c) Podaj nazwę państwa, sąsiadującego z Polską, którego nazwa wywodzi się od tej postaci. 
 

…………………………………………………….. 
/1 p. 

d) Jaki tytuł ma związana z rysunkiem legenda? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
 

14. „Zęby smoka” to: 
 

a) zapory przeciwczołgowe w kształcie żelbetonowych słupków 

b) naszyjnik odnaleziony w osadzie w Biskupinie 

c) zębate tory kolejki umożliwiające jazdę pod górę 

d) kawałki złota, którymi płacono w czasach Mieszka I 

/1 p. 

15. Pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo założono w roku 968: 
 

a) w Gnieźnie 

b) w Krakowie 

c) w Poznaniu 

d) na Ostrowie Lednickim 

/1 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 


