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KLASA VI  -  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 poznańskiego profesora, którego działania przyczyniły się do 
utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

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

/1 p. 
3. Nazwa jakiej miejscowości występuje w tekście polskiego hymnu narodowego. 
 
................................................................................................................................................. 

/1 p. 

    

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
Stiuk to materiał powstały z wapna, marmuru, gipsu i kleju, 
charakterystyczny dla sztuki renesansowej. 

 

B. 
Pierwsze 2 wersy hymnu narodowego brzmią:  
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 

 

C. 
Jeziorsko to nazwa sztucznego zbiornika retencyjnego powstałego 
poprzez spiętrzenie rzeki Warty. 

 

D. 
Występujący m.in. w Wielkopolskim Parku Nordowym ptak  
z charakterystycznym czubkiem piór na głowie nazywa się czubak. 

 

E 
Na głównych drzwiach do katedry poznańskiej umieszczono sceny  
z życia i działalności św. Wojciecha. 
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4. Przyporządkuj opisy pomieszczeń współczesnego poznańskiego ratusza z ich 
dawniejszym przeznaczeniem. 

 
A. W XVII  i XVIII wieku w sali tej miesiło się miejskie więzienie. 
B. Tu obradował sąd miejski. 
C. W tej sali obradowała rada miejska. 
D. W XVIII wieku mieściła się w tej sali winiarnia i piwiarnia. 
E. Dawniej mieściło się tu archiwum miejskie. 
F. Była miejscem obserwacyjnym, tu miał swą izdebkę ratuszowy trębacz. 

 

Piwnica, w której znajduje się rzeźba kata z oryginalnego pręgierza.  

Sala przyziemia ze zbiorem monet wybijanych w mennicy miejskiej i królewskiej.  

Sala parteru, w której zgromadzono wyroby rzemieślników cechów poznańskich.  

Pomieszczenie I piętra zwane Salą Królewską, w której kiedyś wisiały portrety monarchów.  

Najwyższa część ratusza, turystom tam wstęp jest wzbroniony.  

/5 p. 
 

5. Dokończ zdania  
 

a) Obraz Krzysztofa Boguszewskiego Św. Marcin i Niebieskie Jeruzalem powstał w 

klasztorze cystersów w ……………………………………………………………………… 

b) Pilskie muzeum Stanisława Staszica znajduje się przy ulicy 

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

c) Starodruki sprzed 1500 roku nazywają się   

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

d) Ruiny zamku, które znajdują się na wyspie Jeziora Góreckiego zbudował 

w XIX wieku …………………………………………………………………………………….. 

e) Tłumacz Pisma Świętego na język polski – Jakub Wujek urodził się w 

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

/5 p. 
 

6. Wielkopolski Park Narodowy ma również swoje legendy. Jedna z nich mówi o ukryciu 
ogromnych skarbów w pobliżu Jeziora Budzyńskiego z czasów: 

 
a) II wojny światowej 
b) powstania styczniowego 
c) potopu szwedzkiego 
d) powstania wielkopolskiego 

/1 p. 
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7. Nazwij czynności wykonywane przez zakonników na poniższych rysunkach. 
 

A     B     C 

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

/3 p. 
 
8. Co mieściło się na Ławicy, którą zdobyli powstańcy wielkopolscy? 
 

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

 
9. Znajdujące się w katedrze poznańskiej renesansowe nagrobki biskupa Adama 

Konarskiego, Andrzeja i Barbary Górków są dziełem: 
 

a) Jakuba Rossowskiego 
b) Jana Baptystę Quadro 
c) Krzysztofa Bonadury 
d) Hieronima Canavesiego  

/1 p. 
 

10. Uzupełnij zdanie odpowiednim wyrażeniem gwarowym. 
 

a) Ale miałem ………………………………………………………….. oglądając ten horror. 
 

b) Nie wiedzieć ile jest 2 x 2 to wielka ………………………………………………….. . 
 

c) Na śniadanie zjadłem trzy ……………………………………….. chleba z masłem.  

/3 p. 
11. Podaj imię władcy, który wzniósł poznański zamek. 

 
…………………………………………………………………………………. 

/1 p. 
12. Do nazwisk wybitnych postaci z dziejów Wielkopolski dopisz ich imiona. 

 
a) Dowbor-Muśnicki ……………………………………………. 

b) Quadro   ……………………………………………. 

c) Raczyński  ……………………………………………. 

d) Marcinkowski   ……………………………………………. 
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/4 p. 
13. Zamek w Międzyrzeczu został wzniesiony na łasze rzecznej, czyli między rzekami 
 

a) Paklicą i Wartą 
b) Obrą i Odrą 
c) Paklicą i Obrą 
d) Odrą i Wartą 

/1 p. 
14. Rozpoznaj postaci związane z powstaniem wielkopolskim. 

 
Źródło www.powstaniewielkopolskie.yoyo.pl/galeria 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

15.  
 
A.  …………………………………………………………………………………………. 

B. …………………………………………………………………………………………. 

C. …………………………………………………………………………………………. 

/3 p. 
 

15.  Jakie muzeum możemy zwiedzać w miejscowości Będomin? 
 

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

 
16. Która z postaci związana z hymnem narodowym ma swe powiązania z Margoninem? 

 
a) Jan Henryk Dąbrowski 
b) Józef Wybicki 
c) Stefan Czarniecki 
d) Tadeusz Kościuszko 

/1 p. 
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