KLASA IV - ETAP WOJEWÓDZKI
Kod
ucznia
suma punktów ...........
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ..............................................................................................

(wypełnić drukowanymi literami)

Drogi Uczestniku
XXIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce!
Witamy Cię na zawodach stopnia wojewódzkiego. Gratulujemy sukcesu w etapie rejonowym.
Przed Tobą test złożony z 20 zadań. Na jego rozwiązanie masz 45 minut. Prosimy, abyś starał się nie
skreślać, a odpowiedzi wpisywał czytelnie długopisem lub piórem.

Powodzenia!
1. Podkreśl region, przez który nie przechodzi Szlak Piastowski.
Pałuki, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Kujawy
…./1 p.
2. Która z wymienionych poniżej postaci była znanym społecznikiem i żyła w XIX wieku?
a)
b)
c)
d)

Gertruda
Janko z Czarnkowa
Karol Marcinkowski
Jan Paweł II
…./1 p.

3. Podaj imię i nazwisko pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
……............................................................................................
…./1 p.
4. Który z wymienionych poniżej władców nie był królem Polski?
a)
b)
c)
d)

Mieszko I
Bolesław Chrobry
Przemysł II
Władysław Jagiełło
…./1 p.

5. Jak nazywa się styl architektoniczny, którego charakterystycznymi cechami są:
grube mury, małe okna, budowle wznoszone z kamienia, cechy obronne, przysadzisty
wygląd.
.......................................................................................................
…./1 p.
6. We wsi Budziejewko znajduje się drugi pod względem wielkości głaz narzutowy
w Wielkopolsce. Jak głosi legenda, z tego głazu miał głosić Słowo Boże pewien święty
przed swą misją do pogańskich Prusów. Podaj imię tego świętego.
...................................................................................... .................
…./1 p.
7. Podaj nazwę miejscowości, w której znajdują się: zamek otoczony fosą, znana w całym
kraju biblioteka i wspaniały park, w którym można zobaczyć egzotyczne drzewa.
........................................................................................................
…./1 p.
8. Jakiego miasta herb przedstawiono poniżej?

..............................................................................................................
…./1 p.
9. Kto przejął władzę po swoim ojcu Piaście Kołodzieju?
a)
b)
c)
d)

Lech
Siemowit
Popiel
Mieszko I
…./1 p

10. Architektem kierującym pracami przy renesansowej przebudowie poznańskiego ratusza
był:
a)
b)
c)
d)

Jan Baptysta Quadro
Bartłomiej Wolf z Gubina
Karol Marcinkowski
Walenty Swajcer
…./1 p.

11. O jakim królu zwykło się mawiać, że „zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”?
......................................................................................................
…./1 p.
12. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i napisz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe,
lub FAŁSZ - jeśli zdanie jest fałszywe.
Działalność na rzecz innych ludzi, miasta, regionu, za którą nie pobiera się zapłaty – nazywa
się pracą społeczną.
......................................................................................................
…./1 p.
13. O kim mowa? Podaj imię i nazwisko przedstawionej niżej postaci.
Wybitny polski pianista, polityk, mąż stanu, jego przyjazd do Poznania 26 XII 1918 r. i gorące
przemówienie z balkonu hotelu „Bazar” przyczyniły się do wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
........................................................................................................
…./1 p.
14. Którego zabytku nie zobaczymy na Szlaku Piastowskim?
a)
b)
c)
d)

Drzwi Gnieźnieńskie
Mysia Wieża
Pomnik Leszka Białego
Baszta Halszki
…./1 p.

15. Z jaką miejscowością związana jest postać Mikołaja Nałęcza (zwanego Diabłem…)?
a)
b)
c)
d)

Wenecja
Tuczno
Szamotuły
Konin
…./1 p.

16. Jak nazywa się największy głaz narzutowy w Wielkopolsce, mający obwód 22 metrów
i wysokość 3,5 m?
........................................................................................................
…./1 p.
17. O jakiej miejscowości mowa?
Leży na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. Znajduje się tam kamień ze śladami kół wozu,
którym według legendy najechał nieuważny woźnica wiozący św. Wojciecha, udającego się
z misją do Prusów.
.........................................................................................................
…./1 p.
18. Ułóż logiczne zdanie z gwarowym wyrażeniem rojber.
........................................................................................................................................ .......
............................................................................................................. ..................................
…./1 p.
19. Wiatrak z Gryżyny koło Kościana pochodzi z 1585 roku. Ile lat ma w tym roku?
............................................................................................................
…./1 p.
20. Jakie miasto było miejscem pierwszych koronacji królów Polski?
.............................................................................................................
…./1 p.

