KLASA III - 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. Wyjaśnij, czy podane poniżej zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe zaznaczając odpowiednią
rubrykę odpowiedzi.
Wydarzenie

PRAWDA

FAŁSZ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza obecną nazwę nosi
od 24 grudnia 1955 roku.
/1 p.
2. Podaj imię i nazwisko pierwszego rektora Wszechnicy Piastowskiej, wybranego na to
stanowisko w 1919 r.
………………………………………………………….…………………………………………
/1 p.
3. Dokończ zdanie w miejsce kropek wpisując odpowiednie wyrażenie.
Pierwszym wydziałem Wszechnicy Piastowskiej, który rozpoczął działalność dydaktyczną od
razu po inauguracji, powołanym do życia 4 kwietnia 1919 r., był wielokierunkowy Wydział …
……………………………………………………………………………………………….…..
/1 p.

4. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:
AA, AB, BA, BB

W myśl legendy o
duchu Sułkowskiego
z zamku w

A w zaaranżowanym
pojedynku.

A Krajence
młodzieniec zginął
B Koźminie

B rażony piorunem.

/1 p.
5. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:
AA, AB, BA, BB
A wyciagnięciu
królewskiego powozu
z bagna.

A Jan III Sobieski
Zgodnie z legendą
o powstaniu nazwy
wsi Mądre, król
Polski

nagrodził mądrego
chłopa za pomoc w
B Władysław Jagiełło

B wyciągnięciu
królewskiego powozu
z piachu.

/1 p.
6. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i wybierz właściwą odpowiedź:
AA, AB, BA, BB
A Obry
W myśl legendy o Grobli
Twardowskiego koło
B Nekli

A podłego jedzenia
i niewygodnego
spania.

podróżujący do Poznania
Twardowski zrezygnował z
noclegu w karczmie „Wygoda” z B ucztujących w
powodu
karczmie zbójników.

/1 p.
7. Czym w myśl legendy, zajmowali się niegościnni bogaci mieszkańcy wsi, znajdującej się
w miejscu Jeziora Święte koło Obry?
……………………………………………………………………………………………..
/1 p.

8. Żoną, którego z wielkopolskich władców, była tragicznie zmarła księżna Ludgarda?
.........................................................................................................................
/1 p.
9. Co w myśl legendy, założono na twarz Halszce po uwięzieniu w szamotulskiej
baszcie?
……………………………………………………………. ..........................................
/1 p.
10. W jakim dniu corocznie odbywają się w Wielkopolsce uroczystości upamiętniające
wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 r.?
…………………………………………………………..………………………………..
/1 p.
11. W pierwszą niedzielę przypadającą po dniu Wszystkich Świętych, odbywa się w katedrze
poznańskiej niezwykła msza żałobna. W czyjej intencji jest ona odprawiana?
................................................................................................... ...........................
/1 p.
12. W jakim dniu corocznie obchodzone jest w Polsce Święto Wojska Polskiego?
……………………………………………………………………………………………
/1 p.
13. Podaj nazwę jaką w czasie wydarzeń czerwcowych 1956 r. nosiły Zakłady H. Cegielskiego
w Poznaniu.
……………………………………………………………………………………………
/1 p.
14. Do podanego w tabeli opisu dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe.
Dokładny i staranny

………………………………………..
/1 p.

15. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której co roku w dniu Wszystkich Świętych
odprawiana jest msza w intencji Opalińskich, dawnych właścicieli tej miejscowości.

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

16. Przy którym z poznańskich pomników odbywają się corocznie główne uroczystości z okazji
Święta Wojska Polskiego?
………………………………………………………………………………………..…
/1 p.
17. W rocznicę jakiego wydarzenia historycznego obchodzone jest Święto Wojska Polskiego?
.................................................................................................... ........................
/1 p.
18. Spośród poniższych zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego, oznaczonych literami
A-D wybierz to, które jest zadaniem samorządu powiatowego.
A) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany
B) gospodarowanie mieniem województwa
C) zaopatrzenie ludności w wodę
D) edukacja publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)
/1 p.
19. Podaj nazwę instytucji, która w grudniu 1918 r., podjęła decyzję o utworzeniu Naczelnej
Rady Ludowej w Poznaniu.
……………………………………………………………………..……………………
/1 p.
20. Do podanej charakterystyki grupy regionalnej dopisz jej nazwę.
„Stanowili najzamożniejszą grupę chłopską w Wielkopolsce, zamieszkiwali wsie w okolicach Krobi,
należące od średniowiecza do XVIII w. do biskupów poznańskich.”
…………………………………………………………………………….……………
/1 p.

.

