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KLASA VI  -  ETAP REJONOWY 
  

                          Kod ucznia 
 

 
 
     
Imię i nazwisko ………………………................................................    Suma punktów ....... 
 
 

Szkoła Podstawowa nr .........  w ............................................................... 

 
 

Drogi Uczestniku 
INEA. XXI 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 fundatora barokowego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja 
 w Lesznie. 

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

/1 p. 
3. Napisz nazwy dwóch rzek występujących w tekście polskiego hymnu narodowego 
 
................................................................................................................................................. 

/1 p. 

    

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
Mysia Wieża w Kruszwicy jest częścią dawnego zamku obronnego z 
czasów Kazimierza Wielkiego, zburzonego przez Prusaków w XVIII w. 

 

B. 
W system fortyfikacji Poznania wbudowano zamek obronny, wzniesiony 
przez księcia Przemysła I. 

 

C. 
W dawnych czasach zadaniem trębacza miejskiego było czuwanie nad 
bezpieczeństwem miasta. 

 

D. 
W miejscowości Będomin urodził się Jan Henryk Dąbrowski – jeden z 
bohaterów hymnu narodowego. 

 

E 
W roku 1918, w dniu przyjazdu do Poznania Ignacego Jana 
Paderewskiego wybuchło zwycięskie powstanie. 
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4. Przyporządkuj nazwy zakonów do ich typów 
 

a) benedyktyni 
b) franciszkanie 
c) templariusze 
d) jezuici 

 

rycerski mniszy żebrzący 

   

 3 p. 
 

5. Która z poniższych tras odpowiada pierwszej podróży Stanisława Staszica do Europy 
Zachodniej 

 
a) Piła → Getynga → Lipsk → Paryż 
b) Piła → Lipsk → Paryż → Getynga 
c) Piła → Lipsk → Getynga → Paryż 
d) Piła → Paryż → Getynga → Lipsk  

1 p. 
 

6. Muzeum Stanisława Staszica w Pile znajduje się przy ulicy 
 

a) Staszica 
b) Browarnej 
c) Niepodległości 
d) Muzealnej 

1 p. 
 

7. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj poniższe polecenia 
 
a) Czemu służyły przedstawione poniżej naczynia? 
 
......................................................................................... 
 
b) Jak nazywa się naczynie oznaczone literą A? 
 
......................................................................................... 
 
c) Jak nazywa się naczynie oznaczone literą B? 
 
......................................................................................... 
 
d) Z jakiego materiału zostały wykonane? 
 
......................................................................................... 

/4 p. 
 

  
 

A 

B

A 
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8. Lotnisko na Ławicy powstańcy wielkopolscy zdobyli dnia 
 

a) 26 XII 1918  
b) 27 XII 1918 
c) 6 I 1919 
d) 16 II 1919 

/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. Dokończ zdania  
 

a) Architektem, który przebudował ratusz poznański w stylu renesansowym był  

……………………………………………………………………………… 

b) Żoną księcia polskiego, który w 966 przyjął chrzest była księżniczka czeska   

…………………………………………………….……………….………. 

c) Autorem słów do polskiego hymnu narodowego jest generał   

…………………………………………………….………………………. 

d) Pierwszym dowódcą powstania wielkopolskiego, które wybuchło zimą 1918 roku był 

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

/5 p. 
11. Z wymienionych poniżej cech architektonicznych podkreśl te, które nie są 
charakterystyczne dla stylu renesansowego. 
 

a) arkady 
b) putto 
c) grube mury 
d) attyka 

/2 p. 
12. Który z poniższych obiektów nie wykonano w stylu renesansowym? 

 
a) Kościół farny św. Jadwigi w Grodzisku Wielkopolskim 
b) Portal pałacu Górków w Poznaniu 
c) Ołtarz główny w kościele św. Leonarda w Słupcy 
d) Zespół klasztorny Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu 

/1 p. 
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13. Z jakich funduszy wzniesiono w 1535 roku poznański pręgierz? 
 
...............................................................................................................................................................

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

/1 p. 
14. Na podstawie powyższego rysunku dopasuj litery do elementów średniowiecznego 

zamku 
 

Opuszczana krata Baszta obronna Wieża zamkowa 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

/3 p. 
 

15. Do nazwisk wybitnych postaci z dziejów Wielkopolski dopisz ich imiona. 
 

a) Lubrański ……………………………………………. 

b) Wybicki ……………………………………………. 

c) Wodziczko ……………………………………………. 

d) Taczak ……………………………………………. 

/4 p. 
 

16. Napisz, jak w gwarze wielkopolskiej brzmią następujące słowa. 
 
a) drużyna sportowa  ................................................................... 
 
b) pies    ................................................................... 
 
c) wielka ilość   ................................................................... 
 
d) latawiec   ................................................................... 

/4 p. 
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