
KLASA V  - 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. O kim mowa? Podaj imię i nazwisko postaci, o której tak mówił jego nauczyciel. 

 
„... postępuje w stylu, w rachunkach, w historii i miernictwie (...), czyta dość dobrze w obu językach 
(tzn. polskim i niemieckim) pisze nieźle (...) skromny i bardzo grzeczny”. 
 

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

 
2. Podaj imię papieża, który wydał zgodę św. Wojciechowi na głoszenie wiary 

chrześcijańskiej wśród pogan. 
 

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

 
3. W którym roku obchodziliśmy 1000 rocznicę śmierci św. Wojciecha?  

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

…./1 p. 
 

    



4. O kim mowa? Podaj imię i nazwisko przedstawionej niżej postaci. 
 

Urodził się w 1887 r., w Śniatach koło Kościana. W młodym wieku osiadł w Westfalii (Niemcy), 
gdzie do I wojny światowej pracował jako górnik. W 1918 r. przybywa do Poznania. W dniu 
wybuchu powstania 27 XII, w pobliżu budynku prezydium policji zostaje śmiertelnie ranny. 

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

…./1 p. 
 

5. Kto w swym testamencie zapisał: „Umieram z tym oświadczeniem, żem nic nie kochał 
tyle co Polskę” 

 
a) Edward Raczyński 
b) Franciszek Ratajczak 
c) Jakub Wujek 
d) Stanisław Taczak 

…./1 p. 
 

6. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i napisz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe, 
lub FAŁSZ - jeśli zdanie jest fałszywe. 

 
Ludzi, którzy podobnie jak Edward Raczyński opiekują się i wspomagają uczonych, artystów 
nazywamy mecenasami. 

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

…./1 p. 
 

7. Jak nazywał się ród, z którego pochodził św. Wojciech? 
 

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

 
8. Św. Wojciech swe drugie imię Adalbert otrzymał podczas: 

 
a) chrztu 
b) bierzmowania 
c) I komunii świętej 
d) święceń kapłańskich 

…./1 p. 
 

9. Autorem Żywota I opisującego życie i działalność św. Wojciecha jest 
 

a) Brunon z Kwerfurtu 
b) Gall Anonim 
c) Jan Kanapariusz 
d) Janko z Czarnkowa 

…./1 p. 
 



10. Które z wydarzeń związanych ze św. Wojciechem ułożone są chronologicznie? 
 

a) oddanie do szkoły w Magdeburgu, nadanie godności biskupiej, misja nawracania Prusów, 
kanonizacja. 

b) kanonizacja, misja nawracania Prusów, nadanie godności biskupiej, oddanie do szkoły  
w Magdeburgu. 

c) misja nawracania Prusów, nadanie godności biskupiej, oddanie do szkoły w Magdeburgu, 
kanonizacja. 

d) oddanie do szkoły w Magdeburgu, misja nawracania Prusów, nadanie godności biskupiej, 
kanonizacja. 

…./1 p. 
 

11. Zapalczywy Prus, który według Żywota I, zabił św. Wojciecha to: 
 

a) Tourus 
b) Radzim 
c) Truso 
d) Sicco 

…./1 p. 
 

12. Według Żywota I św. Wojciech zginął: 
 

a) ścięty toporem 
b) przebity oszczepem 
c) powieszony na drzewie 
d) ugodzony mieczem 

…./1 p. 
 

13. Po uważnym przeczytaniu tekstu oceń i napisz PRAWDA – jeśli zdanie jest prawdziwe, 
lub FAŁSZ - jeśli zdanie jest fałszywe. 

 
Wspaniałe Drzwi Gnieźnieńskie przedstawiają 16 scen z życia i śmierci św. Wojciecha i 
pochodzą z początków XII wieku. 

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

…./1 p. 
 

14. Stojący w Koninie kamienny słup w kształcie kręgla z 1151 roku to: 
 

a) średniowieczny pręgierz 
b) fragment fontanny 
c) znak drogowy 
d) kolumna z kościoła 

…./1 p. 
 
 



15. W jakiej miejscowości znajduje się stanowisko archeologiczne, które tworzą groby  
w kształcie kopców kamienno–ziemnych, których wyposażenie stanowiły m.in. ozdoby  
z brązu, bursztynu i złota? 

 
a) Ląd 
b) Łęki Małe 
c) Giecz 
d) Biskupin 

…../1 p. 
 

16. Jak nazywa się styl architektoniczny, którego charakterystycznymi cechami są: 
 

Budowle z czerwonej cegły, wysokie, smukłe wieże, rozety, duże okna, wysmukły kształt. 
 

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

 
17. Prawo, do czego zyskiwała osoba, która podarowała bibliotece Raczyńskiego co najmniej 

1000 książek? 
 

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

…./1 p. 
 

18. Podaj tytuł ulubionej lektury Edwarda Raczyńskiego. 
 

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

 
19. Wyjaśnij znaczenie gwarowego wyrazu glazejki. 

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

…./1 p. 
 

20. Jak nazywa się słodki symbol uroczystości św. Marcina, którym chętnie objadają się  
11 listopada mieszkańcy Poznania i Wielkopolski? 

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

…./1 p. 
 
 
 
 
 

 


