
KLASA III  -  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. Podkreśl te z wymienionych cech charakterystycznych poszczególnych stylów 
architektonicznych, które dotyczą secesji. 

a) odwoływanie się do antyku 
b) zerwanie ze stylami historycznymi 
c) fasady surowe bez zdobień 
d) odwoływanie się do natury 
e) symetryczność ozdób i wrażenie statyki 
f) odwoływanie się do sztuki japońskiej                                               /3 p. 

 
 

2. Jakie wydarzenie historyczne przyczyniło się do zmierzchu stylu zwanego secesją? 
 

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

3. Zaznacz właściwą odpowiedź. Polichromie i witraże secesyjne przedstawiały niekiedy treści  
o charakterze patriotycznym. W ten właśnie sposób kaplicę Polską przy katedrze kaliskiej 
ozdobił: 

a) Eligiusz Niewiadomski 
b) Włodzimierz Tetmajer 
c) Józef Mehoffer                                                                                    /1 p. 
 
 

4. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz właściwą odpowiedź:  
 

W czasie II wojny światowej 

uniwersytet w Poznaniu 

kontynuował działalność jako tajny  

A  Uniwersytet 

Poznański. Twórcą i pierwszym 

rektorem tej tajnej 

uczelni był  

A  prof. Ludwik 

Jaxa-Bykowski. 

B  Uniwersytet 

Ziem Zachodnich. 

B  prof. Heliodor 

Święcicki. 

AA,      AB,      BA,       BB                                         /1 p. 



5. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:  
AA,      AB,       BA,      BB 

Przywilej króla  

A  Zygmunta III Wazy 
umożliwił pełnienie przez 
Kolegium Jezuickie roli 

A   szkoły głównej. 

B  Zygmunta Starego 
B   uniwersytetu.  
 

/1 p. 

6. Spośród podanych poniżej postaci wskaż tę, która pełniła funkcję pierwszego rektora 
Wszechnicy Piastowskiej 

a) Henryk Zygalski 
b) Ludwik Jaxa -Bykowski 
c) Heliodor Święcicki 
d) Marian Rajewski                                                                                                     /1 p. 

 
 

7. Spośród poniższych wydarzeń dotyczących Powstania Wielkopolskiego, oznaczonych literami  
A-D, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz 
litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenie. 

 

Wydarzenie chronologicznie pierwsze A B C D 

Wydarzenie chronologicznie ostatnie A B C D 

 
A) Dowództwo nad powstaniem Wielkopolskim obejmuje gen Józef Dowbor-Muśnicki. 

             B) Ogłoszenie poboru do wojska polskiego. 
C) Objęcie dowództwa nad powstaniem Wielkopolskim przez Stanisława Taczaka. 
D) Traktat pokojowy w Wersalu. 
                                                                                                                                /2 p. 
 

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

                                             ZDANIE PRAWDZIWE FAŁSZYWE 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza obecną nazwę nosi od 24 grudnia 
1955 roku. 

  

                                                                                                                                                /1 p. 
 
9. Do podanej charakterystyki dopisz odpowiednie imię i nazwisko prezentowanej postaci:  
Słynny generał i dowódca, zakończonego sukcesem, zbrojnego powstania. Urodził się w Garbowie koło 
Sandomierza. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, dowódca I Korpusu Polskiego 
w Rosji, z końcem 1920 r. podał się do dymisji i osiadł w majątku Lusowo koło Poznania. 
 
……………………………………………………………………………………………………..…       /1 p. 
 
 
 
 



10. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz właściwą odpowiedź:  
AA,     AB,      BA,     BB 

Samorząd gminny został 
reaktywowany ustawą o 
samorządzie terytorialnym  
z dnia 

A  8 marca 1990 r. 
Na podstawie art. 164 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej - 
podstawową jednostką samorządu 
terytorialnego jest 

A  powiat. 

B  1 kwietnia 1989 r. 
B  gmina.   
 

/1 p. 

11. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz właściwą odpowiedź:  
AA,     AB,      BA,     BB 

Organem stanowiącym  
i kontrolującym samorządu 
województwa jest 

A  wojewoda. 
Organem wykonawczym 
samorządu województwa jest 

A  marszałek 
województwa. 

B  sejmik 
województwa. 

B  zarząd 
województwa.  
 

/1 p. 

12. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i wybierz właściwą odpowiedź:  
AA,     AB,      BA,      BB 

Samorząd powiatowy  
został reaktywowany  
ustawą o samorządzie 
powiatowym z 

A  1998 r. Organem samorządu 
powiatowego wybieranym w 
wyborach powszechnych jest 

A  rada powiatu. 

B   2008 r. 
B  zarząd powiatu.  
 

/1 p. 

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

Lp. Zdanie Prawda/fałsz 

A.  Miastem wielkopolskim funkcjonującym na prawach powiatu jest Konin. 
 

 

B. 
Organem wykonawczym w gminie obejmującej wyłącznie tereny wiejskie 
jest sołtys. 

 

C. Uchwalenie statutu gminy jest wyłączną kompetencją rady gminy. 
 

 

D. Do wyłącznej kompetencji sejmiku należy m.in. uchwalenie statutu powiatu. 
 

 

E. 
Prezydent jest organem wykonawczym w mieście liczącym więcej niż 100 
tys. mieszkańców. 

 

F. 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy. 

 

                                /6 p. 

 



14.  Wyjaśnij co w gwarze poznańskiej oznacza wyrażenie: gichnąć?  
 
     .............................................................................................................................................          /1 p. 
 
 
15. Ułóż logiczne zdanie wykorzystując w nim następujące wyrażenia gwarowe: 
 hajtnąć,     brachol,     gamuła 

……………………………………………………………………………………………………………   /1 p. 
 
 
16. Zwyczajowe prawo płacenia zobowiązań finansowych sąsiada, gdy ten nie mógł sam tego 
uczynić obowiązywało: 
a) Olędrów  
b) Hanobrów  
c) Ślązaków                                                                                                                 /1 p. 
 
 
17. Wymień dwa czynniki, które sprzyjały szybkiej polonizacji Bambrów. 
 
…………………………………………………………………………………………………..……….   /1 p. 
 
 
18. Podaj nazwę miejscowości w pobliżu, której znajdowało się największe w Wielkopolsce  
skupisko Bambrów. 

 
……………………………………………………………………………………………………………  /1 p.       
 
 
19.  Jak nazywano w Wielkopolsce potomków: 
    
a) ludności trudniącej się rybołówstwem i łowiectwem ptactwa wodnego?    
 
……………………………………………………………………………………………………………   /1 p. 
 
b)  rodzin osiadłych w borach za zgodą królów polskich (okolice Ostrzeszowa)? 
 
…………………………………………………………………………………………..……………….   /1 p. 
 
c) kolonistów  pochodzenia tatarskiego? 
 
……………………………………………………………………………………………………………  /1 p. 
 
 
20. Czym zajmowało się w Wielkopolsce Towarzystwo Naukowej Pomocy ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………...    /1 p. 
                        
 
 


