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KLASA I - ETAP REJONOWY 
 

                             Kod ucznia  

    

 
 
Imię i nazwisko............................................................. ...............................   Suma punktów ......... 
        (wpisać literami drukowanymi) 
 
Gimnazjum nr …....  w ............................................................................... 
 
 
 

Drogi Uczestniku 
INEA. XXI 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. 

 
 
1. Rozstrzygnij, czy podane zdania zawierają informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok 
zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 
Do wyłącznej kompetencji sejmiku należy:  
 

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

a. Uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz 
wieloletnich programów. 

  

b. Podejmowanie uchwał dotyczących budżetu powiatu.   

c. Stanowienie aktów prawa miejscowego, a w 
szczególności statutu województwa. 

  

d. Podejmowanie uchwał w sprawie flagi i herbu 
powiatu. 

  

/4 p. 
 
2. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i podkreśl prawidłową odpowiedź. 

 
Do wyłącznej kompetencji  1..………….należy określanie wysokości sumy, do której 2……………. 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania finansowe. 
 

1. A) rady gminy,    B) rady powiatu 
2. A) marszałek,     B) burmistrz (wójt, prezydent)  

 
Odpowiedź :        AA,     AB,      BA,    BB,                                                        

/2 p. 
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3. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. W tabeli w odpowiednich 
rubrykach napisz słowo prawda lub fałsz. 
 

Lp. Zdanie Prawda/fałsz 

A.  
Upowszechnienie stylu gotyckiego w Polsce w XII w. związane jest 
z powstawaniem i rozwojem miast. 

 

B. Styl gotycki nazywany bywał również „stylem przepychu”.  

C. 
Kościoły wzniesione we wcześniejszej fazie gotyku cechuje prosty 
układ wewnętrzny, nawiązujący do  stylu romańskiego, z jedną 
prostokątną nawą.                                                                       

 

D. Styl gotycki narodził się we Francji w IX wieku.   

E. 
Oratorium w klasztorze to nazwa miejsca, w którym odbywały się 
modlitwy. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
/5 p. 

 
4. Która z wymienionych poniżej wielkopolskich miejscowość, na mocy konstytucji  
z 1510 r., stała się miejscem obrad sejmików ziemskich? 
a) Środa 
b) Śrem 
c) Konin                                                                

/1 p. 
                                                                                                                                   

5. Którego z książąt piastowskich przedstawia pomnik znajdujący się w Marcinkowie Górnym? 
 
…………………………………………………………………………………………  

/1 p. 
 
6. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której w 1227 r. odbył się zjazd książąt 
piastowskich. 
 
………………………………….……………………………………………………. 

/1 p. 
 
7. Wymień nazwę jednego ze sklepień charakterystycznego dla budowli w stylu gotyckim.  
 
………………………………………………………………………….…………….     

 /1 p. 
 
8. Które z wymienionych wielkopolskich zamków nie zostały wzniesione w stylu gotyckim? 
a) zamek Górków w Szamotułach 
b) zamek w Rydzynie 
c) zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie                 

/1 p. 
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9. Najzamożniejszą grupą chłopską w Wielkopolsce byli:  
a) Biskupianie  
b) Chazacy  
c) Krajniacy                                                                                                           

/1 p. 
 
10. W święto zwane „Zielone Świątki” zwyczaj pojawiania się smolarzy miał miejsce na wsiach  
zamieszkałych przez: 
a) Mazurów  
b) Chazaków  
c) Tośtaków                                                                                                       

 /1 p. 
 
11. Zwyczajowe prawo płacenia zobowiązań finansowych sąsiada, gdy ten nie mógł sam tego 
uczynić obowiązywało: 
a) Olędrów  
b) Hanobrów  
c) Ślązaków                                                                                                                 

/1 p. 
 
12. Zydle, będące wyposażeniem izby w wielkopolskich domach, służyły do: 
a) przechowywania odzieży  
b) ogrzewania  
c) siedzenia                                                                                                            

/1 p. 
 
13. Jaką nazwę nosi ostatnia zabawa taneczna w karnawale, która odbywa się we wtorek  
przed Środą Popielcową? 
 
………………………………………………………………………………..…….. 

 /1 p. 
 
14. Przedstawicielami, którego z wymienionych poniżej zakonów są franciszkanie 
i dominikanie? Podkreśl właściwą odpowiedź. 
a)  rycerskich 
b)  kontemplacyjnych 
c)  żebraczych                                                                                      

 /1 p. 
 
15.  W jednej z wymienionych wielkopolskich miejscowości znajduje się gotycka świątynia, 
w której król Polski Kazimierz Wielki poślubił księżniczkę żagańską Jadwigę.  Zaznacz 
właściwą miejscowość. 
 a) Gniezno 
 b) Kalisz 
 c) Wschowa                                                                            

 /1 p. 
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16. Największą świątynią gotycką w Poznaniu jest kościół Bożego Ciała. Zbudowany został on  
 w latach 1406–1470 dla: 
 a) dominikanów 
 b) karmelitów trzewiczkowych 
 c) franciszkanów                                                                                                         

/1 p.    
 
17. Ułóż jedno logiczne zdanie, w którym wykorzystasz wszystkie zamieszczone wyrażenia 
gwarowe: bimba, klamot, świgać. Wyrażenia możesz użyć w dowolnej formie. 
 
……………………………………………………………………………………………..………..    

/1 p. 
 
18. Wyjaśnij co oznaczają poniższe wyrażenia gwarowe?  

 
a) „iść na blałkę”…………………………………………………..…………………………….  

/1 p. 
b) „chichrać się” ………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
c) „giglać”  ……………………………………………………………………………………… 

/1 p. 
 

 
19. Która z wielkopolskich budowli związana jest z legendą o mszy tajemnych upiorów?  
a) Zamek w Rydzynie    
b) Zamek w Kórniku  
c) Zamek w Gołuchowie                                                                       

/1 p. 
 
20. W pobliżu, której z wymienionych miejscowości znajduje się głaz narzutowy zwany 
„Zaklętą Karczmą”? 
a) Chodzież  
b) Margonin 
c) Gołańcz                                                                                               

 /1 p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


