
KLASA IV  -  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. W odpowiednie miejsca wpisz nazwy krain, z którymi graniczy Wielkopolska. 

  
Śląsk, Kujawy, Ziemia Lubuska, Mazowsze, Pomorze 
 

Od północy Od wschodu Od południa Od zachodu 

 
 

   

      /4 p. 
 
 

2. Podaj imię i nazwisko oraz miejscowość, z której pochodził zegarmistrz, który wykonał w XVI 
wieku zegar na wieży ratuszowej w Poznaniu. 
 
............................................................................................................................................ 

imię i nazwisko 
/1 p. 

............................................................................................................................................ 
miejscowość 

/1 p. 
 

3. Napisz jak w gwarze wielkopolskiej będą brzmiały podane niżej wyrażenia. 
 

a) butelka   ................................................................ 
 
b) łaskotać  ................................................................ 
 
c) małe dziecko  ................................................................ 

/3 p. 
 

    



4. Które z wymienionych dużych jezior nie znajduje się w Wielkopolsce? 
 
a) Powidzkie 
b) Zbąszyńskie 
c) Dąbie 
d) Lednickie 

/1 p. 
5. Wpisz nazwę miejscowości, która była miejscem pierwszych polskich koronacji królewskich. 
 

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

6. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia. 
 

a) Podaj imię legendarnej postaci. 
 
................................................................................................... 

/1 p. 
b) Podaj nazwę miejscowości, w której miały miejsce te wydarzenia 

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

/1 p. 
c) Podaj nazwę jeziora, nad którym rozegrały się te legendarne wydarzenia 

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

/1 p. 
d) Skąd wzięły się przedstawione na ilustracji gryzonie? 

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

/1 p. 
7. Według legendy starościanka Hanka utopiła się w jeziorze. 

 
a) Gołanieckim 
b) Smolary 
c) Gopło 
d) Winiary 

/1 p. 
8. Co było przyczyną utraty cudownej mocy wody ze źródełka wypływającego spod głazu  

św. Wojciecha w Budziejewku? 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 

/1 p. 
 

9. Głaz św. Wojciech w Budziejewku jest. 
 
a) Piaskowcem  
b) Bazaltem  
c) Granitem  
d) Krzemieniem 

/1 p. 
 



10. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia  
 

 
a) Podaj nazwę miejscowości, w której znajdują się 

ruiny tego zamku. 
 
.............................................................................................. 

/1 p. 
b) Z jaką legendą powiązane jest to miejsce? 

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

/1 p. 
c) Podaj imię lokalnej bohaterki, która nie chcąc 

poślubić Szweda rzuciła się z murów tej budowli. 
 
.............................................................................................. 

/1 p. 
 

11. Pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo powstało: 
 
a) w Poznaniu w 966 r. 
b) w Gnieźnie w 1000 r. 
c) w Poznaniu w 968 r. 
d) w Gnieźnie w 1025 r. 

/1 p. 
 

12. Jaki król w XV wieku często odwiedzał tereny Wielkopolski, a Poznaniowi i innym miastom nadał 
wiele praw handlowych? 
 
........................................................................................................................................ 

/1 p. 
 

13. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu    
      prawdziwym i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 

 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
O królu Kazimierzu Wielkim mówi się, że „Zastał Polskę drewnianą, a 
zostawił murowaną” 

 

B. Legenda to opowieść, która zawiera wiele elementów fantastyki i baśni.  

C. Rzepicha była żoną Popiela.  

D. Po postrzyżynach syn przechodził spod opieki ojca pod opiekę matki.  

/4 p. 
 

14. Którą rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego będziemy obchodzić w tym roku? 
 
      ......................................................................................................................................... 

/1 p. 
 
 



 
15. Który, prezentowany ciąg chronologiczny z historii Wielkopolski jest prawidłowy? 

 
a) Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, Koronacja Przemysła II, początki Gniezna 
b) Początki Gniezna, Koronacja Przemysła II, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 
c) Koronacja Przemysła II, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, początki Gniezna 
d) Koronacja Przemysła II, początki Gniezna, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 

/1 p. 
 

16. Wpisz nazwy miejscowości, o których mowa w poniższych opisach. 
 
a) W miejscowości tej położonej między rzekami, znajdują się ruiny zamku z czasów Kazimierza 

Wielkiego. Kojarzone jest też z pasem umocnień z czasów II wojny światowej. 
 

…………………………………………………………… 
/1 p. 

b) Miasto na Szlaku Piastowskim, zwane miastem stolarzy. Znajduje się tutaj skansen pszczelarski. 
 

…………………………………………………………... 
/1 p. 

 
17. Podaj imię pierwszego poznańskiego biskupa. 

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

/1 p. 
18. Jakie wydarzenie przerwało działalność tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich? 

 
a) wybuch II wojny światowej 
b) wybuch powstania wielkopolskiego 
c) wybuch powstania warszawskiego 
d) wybuch I wojny światowej 

/1 p. 
 
19. Podaj imię władcy, który wydał dokument zwany przez historyków Dagome iudex. 

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

/1 p. 
20. Podaj dwie konsekwencje chrztu Polski. 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 

/2 p. 
21. Podane poniżej wydarzenia z powstania wielkopolskiego przyporządkuj do dat w tabeli. 

 
A Wybuch walk w Poznaniu,          B Przyjazd Ignacego Paderewskiego  C Zdobycie Ławicy 
  D Podpisanie traktatu wersalskiego E Rozejm w Trewirze   

 

26 XII 1918 27 XII 1918 16 II 19198 28 VI 1919 

    

/4 p. 


