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KLASA III  -  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. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu prawdziwym 
i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 p.                                                                                                           
2. Wymień trzy cechy charakteryzujące budowle w stylu barokowym. 

a) ………………………………………………………………………………..…. 

b) …………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………..……….          

 /3 p. 

 

    

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. Styl barokowy nazywany bywa również stylem „ostrych łuków”.  

B. Styl barokowy rozprzestrzenił się po całej Europie głównie za 
pośrednictwem zakonu dominikanów. 

 

 

C. Przykładem architektury barokowej w Wielkopolsce jest poznański 
ratusz.         

 

D. Charakterystyczne dla epoki baroku są portrety trumienne.  
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3. Przeczytaj uważnie poniższe zdanie i podkreśl prawidłową odpowiedź, tak by zdanie było prawdziwe. 

  AA,      AB,       BB,        BA,  

 

                                                                                  /1 p. 

 

4. Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok zdania wpisz 

w odpowiedniej rubryce znak „x”. 

 

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

Udana akcja ruchu oporu, mająca na celu podpalenie niemieckich 
magazynów w porcie rzecznym zorganizowana została pod 
kryptonimem „Ogień”. 

  

 
                            /1 p. 

 
 

5. W województwie wielkopolskim funkcjonują cztery miasta na prawach powiatu. Miasta te nazywane są  
powiatami grodzkimi. Wpisz ich nazwy do poniższej tabeli wybierając z miast podanych poniżej: Konin  
Złotów, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Piła, Poznań. 
 

 
………………………… 

 

 
……………………… 

 
………………………… 

 
………………………… 

                                         /4 p. 

 
6.Spośród poniższych zadań JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego), oznaczonych literami A-C 
wybierz i zaznacz to, które nie jest zadaniem samorządu powiatowego. 
a) zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany,  
b) edukacja publiczna (szkoły ponadgimnazjalne),  
c) edukacja publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)                

/1 p. 

7. Wymień dwa rodzaje kar, jakimi zostali objęci rodzice strajkujących dzieci z Wrześni. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………   

/1 p. 
 

  A. Szymon Czechowicz   jest twórcą obrazu „Wskrzeszenie Piotrowina”, 

znajdującego się w ołtarzu głównym przepięknego 

farnego kościoła barokowego w 

A. Poznaniu. 

  B. Pompeo Ferrari B. Owińskach. 
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8. W jakim ważnym wielkopolskim wydarzeniu historycznym, obok Polaków, wzięli udział obywatele obcych 
narodowości m.in.: Chińczyk Czen de Fu, Włoch Vincenzo Citttadini i ciemnoskóry lotnik Sam Sandi? 
 
………………………………………………………………………………………………………..……… 

/1 p. 
 
9. Jaką nazwą określili Niemcy nową jednostkę administracyjną, utworzoną z terenów Wielkopolski  
w czasie II wojny światowej? 

 

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

/1 p. 

10. Miasto Poznań było od 1920 roku honorowym szefem pułku kawaleryjskiego, reprezentowanym   przez 
swojego prezydenta. Podaj nazwę tego słynnego pułku. 

 

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

         /1 p. 

 

11. Jakim orderem wojskowym zostały odznaczone w 1920 r. przez J. Piłsudskiego sztandary pułków 
wielkopolskich?    
 
........................................................................................................................................................  

            /1 p.       

12. Jaką inną nazwą określano koła Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”? 

a) zastępy  
b) gniazda  
c) kręgi          

/1 p.   
        

13. Jak nazywa się rezerwat przyrody utworzony w 1980 roku w pobliżu Międzyrzecza, mający za cel 
ochronę letnich i zimowych kolonii nietoperzy?  
                                                                                 

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

                                                                            
14. Podaj nazwę organizacji polskiej, która za swój znak i symbol obrała Rodło. 
 

.......................................................................................................................................................              
/1 p. 
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15. Rozstrzygnij, czy podane zdanie zawiera informację prawdziwą czy fałszywą. W tabeli obok zdania 

wpisz w odpowiedniej rubryce znak „x”. 

Zdanie Prawdziwe Fałszywe 

W gwarze poznańskiej osobę niezwykle staranną, dokładną  
i porządną określano przymiotnikiem „akuratny”. 

  

/1 p. 
 

 16. Do podanych w tabeli znaczeń i opisów dopisz odpowiednie wyrażenia gwarowe. 

Znaczenie, opis wyrażenia gwarowego Wyrażenie gwarowe 

A) Potrawa jednodaniowa, przygotowywana w jednym 
garnku, najczęściej gęsta zupa  

 
………………..…………….. 

 

B) Podwójna kromka chleba to inaczej  
…………….……………….. 

 

                                                                     /2 p. 

17. Co oznaczają następujące wyrażenia gwarowe: 
 
a) heklować  -  …………………………………………………..…….………. 

/1 p. 
b)  dudlać     -   ………………………………………………………………….  

/1 p. 
   

18. Do wyrobu jakiego produktu spożywczego używano dawniej w Wielkopolsce kierzynki? 

 a) sera 
 b) masła 
 c) kiełbasy                    

/1 p. 
 
19. Co zgodnie z legendą znajduje się od czasu wojen ze Szwedami na dnie jeziora Kociołek?  
 
    ....................................................................................................................................................        

1 p. 
 
20. Z jaką budowlą wielkopolską związana jest legenda o Białej Damie i sokolniku?  
 
    ....................................................................................................................................................        

1 p. 

 

 


