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KLASA II  -  ETAP REJONOWY 

                                     
Kod ucznia 

 
     

Imię i nazwisko ……………………….........................................................  Suma punktów ......... 

 

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. 

 

POWODZENIA! 
 
1. Rozstrzygnij, czy podane zdania zawierają informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok 
zdania wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 
Do wyłącznej kompetencji rady powiatu 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 tak, by zdanie  
było prawdziwe. 
 

W województwie 
wielkopolskim 
funkcjonują 

A) cztery miasta na prawach 
powiatu. Miasta te 
nazywane są   

A) powiatami grodzkimi. 

B) trzy B) powiatami ziemskimi. 

    
Odpowiedź :            AA            AB               BA             BB                                                       

 /2 p. 
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3. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu 
prawdziwym i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 
 

                                                                                                                  /4 p. 
4. Dokończ zdania dotyczące cech architektury renesansowej: 
 

a) Ozdobne obramowanie otworu wejściowego budowli to:  

………………………………………………………………….…………………. 

b) Ozdobne przedłużenie ściany frontowej zasłaniające dach to: 

……………………………………………………………………………………. 

c) Ganek kolumnowy lub filarowy obiegający dziedziniec to: 

……………………………………………………………………………………. 

 /3 p. 
 
5. W wyniku jakiego wydarzenia w 1536 r. został zniszczony ratusz w Poznaniu? 
 

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

 
6. Podaj nazwisko włoskiego architekta, który w latach 1550-1560 przebudował ratusz 
poznański, nadając budowli renesansowy wygląd. 

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

                 /1 p. 
 
7. Zaznacz poniżej prawidłową odpowiedź tak, aby zdanie było prawdziwe. 
 

Jedną pierwszych budowli 
renesansowych w Polsce 

była kaplica grobowa 

A.     Łukasza Górki, która znajdowała się 
w katedrze w 

A.    Gnieźnie 

B.     Jana Łaskiego, B.    Poznaniu 

 
AA    AB    BA    BB 

/2 p. 
 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
Najwybitniejszą budowlą renesansową w Wielkopolsce jest ratusz 
w Poznaniu. 

 

B. 
Przebudową ratusza poznańskiego zajmował się w XVI w. 
Bartłomiej Wolf z Gubina. 

 

C. 
Wprowadzenie stylu renesansowego w Polsce wiąże się z 
czasem panowania króla Zygmunta I Starego. 

 

D. Ojczyzną renesansu była Francja.  
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8. Podaj nazwę uroczystości kościelnej, podczas której sprzedawano przed kościołami 
obrzędowe pieczywo określane w Wielkopolsce nazwą „rur”. 
 
………………………………………………………………….……………..…………………                   

 /1 p. 
 

 
9. Podane poniżej zdanie gwarowe zapisz w języku literackim. 
 
  Kejter ciotki Frani wknaił się kierzki. 
 
……………………………………………………………………………………………….….. 

/1 p. 
                                                                                                                                  
10. Ułóż jedno logiczne zdanie w gwarze poznańskiej, wykorzystując wszystkie podane niżej 
wyrażenia gwarowe, użyte w odpowiednim przypadku:  
 

 oblec, bryle, trzewiki, ancug wuja Stacha. 
 

…………………………………………………………………………………..……………… 
 
……………………………………………………………………………………..……………       

/1 p. 
   
11.  Jaka potrawa w gwarze wielkopolskiej określana jest nazwą „rumpuć”? 
 
……………………………………………………….…………………………………………. 

/1 p. 
 

12. Podkoziołek to w kulturze ludowej Wielkopolski: 
 

a) zabawa taneczna w ostatnią sobotę karnawału   
b) zabawa we wtorek poprzedzający Środę Popielcową  
c) taniec ludowy z „kozłem”                                                              

/1 p. 
 
13. Jaką nazwą określano potomków osadników przybyłych w XVI-XVIII wieku do  
Wielkopolski z Niderlandów?  
 
......................................................................................................................................                       

/1 p. 
 

14. Zapisz poniższe zdanie w gwarze poznańskiej. 
 

Wujek Marian jest roztargniony, zamiast rzodkiewek kupił ziemniaki. 
 
................................................................................................... ..................................       

/1 p. 
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15. Najstarszymi i najbardziej charakterystycznymi instrumentami muzycznymi używanymi 
w Wielkopolsce są: 
a) dudy 
b) piszczałki 
c) tamborki             

/1 p. 
 
16. W gwarze poznańskiej wyrażeniem „gajgi” określa się: 
a) gęsi 
b) skrzypce 
c) długie rozmowy                                                    

/1 p. 
 
17. Z panowaniem którego polskiego władcy związana jest legenda o nazwie wsi Mądre? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

/1 p. 
     

18. Co stało się przyczyną powstania Panieńskiego Stawu pod Witoblem koło Stęszewa? 
 
.......................................................................... ...................................................... 

/1 p. 
     
19. Jak nazywa się droga leśna między Neklą a Iwnem, związana legendą z postacią  
mistrza Twardowskiego? 
 
……………………………………………………………………………………………..   

/1 p. 
 

20. Podaj imię i nazwisko wielkopolskiego organicznika, który założył nowoczesne 
gospodarstwo w swoim majątku w Turwi. 
 
........................................................................................................ ....................... 

/1 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


