
KLASA V  -  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 jakiej miejscowości układa się dywany kwiatowe na procesję Bożego Ciała? 
 
      ....................................................................................................... 
 

/1 p. 
2. Patronem miejscowości Mikstat jest: 

 
a) św. Prokop 
b) św. Marcin 
c) św. Roch 
d) św. Wojciech 

/1 p. 
 

3. Jaki słodki wypiek spożywają tradycyjnie Poznaniacy i Wielkopolanie z okazji św. Marcina? 
 
      ........................................................................................................ 

/1 p. 
 

4. Poniżej przedstawiono krótki opis znanych w Wielkopolsce miejsc zabytkowych. Napisz nazwy 
miejscowości, w których się one znajdują. 

 
a) W miejscowości tej znajduje się zamek otoczony fosą, znana w całym kraju biblioteka naukowa 

i wspaniały park, w którym można zobaczyć drzewa z egzotycznych krajów. 
 

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

b) Nad jeziorem Gopło stoi słynna wieża, będąca pozostałością zamku obronnego. Jej nazwa 
kojarzy się z legendą o Popielu. 
 

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

    



5. W jakiej części Poznania pojawiają się Żandary i z obchodami, jakiego święta są związani? 
 

      ......................................................................................................................................... 
/2 p. 

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

 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. Zastygła, skamieniała żywica drzew iglastych to bursztyn.  

B. 
Szlak bursztynowy zaczynał się nad Morzem Bałtyckim i prowadził do 
Morza Adriatyckiego. 

 

C. Konserwator kieruje działem muzealnym i opiekuje się zbiorami.  

D. Inkunabuły to starodruki sprzed 1500 lat.  

/4 p. 
 

7. W odpowiednie miejsca tabeli do podanych świąt wpisz nazwy związanych z nimi zwyczajów. 
 

a) Boże Ciało 
b) Powitanie wiosny 
c) Boże Narodzenie 
d) Koniec karnawału 
e) Wielkanoc 
f) Koniec żniw 

 

jasełka 
Chodzenie z 

kokotem 
Topienie Marzanny dożynki podkoziołek 

 
 

  
 

 

/5 p. 
 

8. Ułóż logiczne zdania z gwarowymi wyrażeniami.  
 

a) hycać 
            ............................................................................................................................................... 

b) badejki 
            ............................................................................................................................................... 

c) rumpuć 
            .............................................................................................................................................. 

d) poruta 
            .............................................................................................................................................. 

/4 p. 
 

9. Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się zamek w kształcie litery L, ukończony  
w 1470 r. 

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

/1 p. 



 
10. „Męczeńskie zwłoki Apostoła, Biskupa Wojciecha, legły u fundamentów chrześcijaństwa na 

całej polskiej ziemi...” 
      Autorem tych słów jest: 
 

a) Jan Paweł II 
b) Bruno z Kwerfurtu 
c) Jan Kanaparjusz 
d) Wojciech Polak 

/1 p. 
 

11. Największą świątynią gotycką w Poznaniu jest: 
 

a) katedra 
b) kościół bernardynów 
c) fara 
d) kościół Bożego Ciała 

/1 p 
 

12. Inicjatorem budowy katedry gnieźnieńskiej w stylu gotyckim w XIV wieku był: 
 

a) Władysław Herman 
b) Zbigniew Oleśnicki 
c) Jarosław Bogoria – Skotnicki 
d) Piotr van den Rennen 

/1 p. 
 

13. Który z zabytków nie został wzniesiony w stylu gotyckim? 
 

a) Kolegiata w Szamotułach 
b) Kościół św. Jana w Gnieźnie 
c) Kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy 
d) Zamek arcybiskupi w Uniejowie 

/1 p. 
 

14. Które z wymienionych dzieł nie zostały ofiarowane Poznaniowi przez Edwarda Raczyńskiego? 
 

a) biblioteka 
b) pomnik Adama Mickiewicza 
c) wodociągi 
d) Złota Kaplica 

/1 p. 
 

15. Podaj imię i nazwisko pomysłodawcy utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz rok 
jego otwarcia. 

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

/2 p. 
 

16. Podaj nazwę miejscowości, w której znajdują się ruiny zamku wzniesionego na łasze rzecznej. 
 

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



17. Zakonnicy, którzy zaczęli stawiać pierwsze gotyckie budowle na terenie Wielkopolski to: 
 

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

/1 p. 
 

18. Przedstawiona na ilustracji budowla to: 
 
 

a) Uniwersytet w Poznaniu 
b) Seminarium Duchowne w Gnieźnie 
c) Zespół klasztorny w Kaliszu 
d) Urząd miejski w Pile 

 
 
 

/1 p. 
 
 

 

19. Podane poniżej daty z powstania wielkopolskiego przyporządkuj do wydarzeń w tabeli. 
 
A, 26 XII 1918 B 27 XII 1918 C 16 I 1919  D 16 II 1919  E 28 VI 1919 

 

Przyjazd Ignacego 
Paderewskiego  

Podpisanie traktatu 
wersalskiego  

Rozejm w Trewirze   
Wybuch walk  
w Poznaniu  

    

/4 p. 
20. Późnogotycka poznańska psauteria to budowla wzniesiona dla 12 psauterzystów czyli: 

 

a) ogrodników katedralnych 
b) księży emerytów 
c) kantorów katedralnych 
d) pasterzy  kurii  

/1 p. 
21. W jakiej miejscowości w okresie Wielkiego Tygodnia odbywają się misteria Męki Pańskiej 

oparte na tekstach Ewangelii i dzieła Romana Brandstaettera Jezus z Nazaretu? 
 
...................................................................................................................................... 

/1 p. 
22. Wypisz znaczenie podanych poniżej wyrazów 

 

a) palatium  .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
b) rotunda  .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
c) prezbiterium  .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
d) brąz   .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

/4 p. 


