KLASA VII - 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. Jaki pojazd w gwarze wielkopolskiej określany jest nazwą „bimba”?
…………………………………….……………………………………………………………
/1 p.
2. Jaką inną nazwą określano w obrzędach i tradycji ludowej Wielkopolski czas, w którym
występowały wymienione tutaj święta: Gody, Boże Narodzenie i Nowy Rok?
………………………………………………………………………………………………….
/1 p.
3. Zapusty to w Wielkopolsce czas poprzedzający:
a) Adwent
b) Wielki Post
c) karnawał
d/ podkoziołek
/1 p.
4. Zamiast dzisiejszego krawata mężczyźni do charakterystycznego stroju szamotulskiego
zakładali na szyję:
a) jedwabnicę
b) bindkę
c) sznurówkę
d) dyrdok
/1 p.

5. W kobiecym stroju biskupiańskim czerwona spódnica, w którą przebierała się panna młoda
po oczepinach nazywana była:
a) kapicą
b) kuczbają
c) watówką
d) jaczką
/1 p.
6. Jedwabnice, chętnie przypinane do „czopek” przez Bamberki, to inaczej:
a) chustki jedwabne
b) kwiaty z jedwabiu
c) wstążki
d) paski
/1 p.
7. Jaką nazwę nosiło wysokie nakrycie głowy zdobione kwiatami i wstążkami, noszone przez
Bamberki do stroju świątecznego?
………………………………………………………………………………………………
/1 p.
8. Do podanej charakterystyki dopisz odpowiednie imię i nazwisko prezentowanej postaci.
Generał – uczestnik wojen napoleońskich i powstania listopadowego, działacz gospodarczy
i kulturalny, rolnik, wybitny organicznik, który w swoim majątku w Turwi założył nowoczesne
gospodarstwo rolne, autor podręcznika „O rolnictwie”.
..................................................................................................................................
/1 p.
9. Miejscami pamięci związanymi z okresem napoleońskim w Wielkopolsce są liczne groby
uczestników wojen, tablice i budowle. Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się słynna
brama zwana „Łukiem Napoleona”.
…..……………………………………………………………………………………….…
/1 p.
10. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków kolonistów niemieckich z okolic Hanoweru,
sprowadzonych w XIX w., w okolice Kępna i Ostrowa Wielkopolskiego?
………………………………………………………………………………………….
/1 p.
11. Ku czci którego ze świętych, organizowane są corocznie w Poznaniu przez Towarzystwo
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej popularne „Kaziuki”?
…………………………………………………………….……………………………
/1 p.

12. Jak nazywano w Wielkopolsce potomków osadników śląskich osiedlających się na
terenach wykarczowanych przez siebie lasów?
................................................................................................................ ..........
/1 p.
13. Skąd pochodzi nazwa Taśtacy, którą określano ludność zamieszkującą okolice między
innymi Wrześni, Słupcy i Środy Wlkp.?
........................................................................................ ..................................
/1 p.
14. Nazwa Chazacy, określająca grupę ludności osadniczej pochodzi od:
a. nazwy potrawy regionalnej
b. zabawy organizowanej w Zielone Świątki
c. nazwy długich płaszczy noszonych przez osadników
/1 p.
15. Jaki napis widnieje na fasadzie budynku Teatru Polskiego w Poznaniu?
....................................................................................................... ..................
/1 p.
16. Pojęcie „dwojak” oznacza:
a) pałucki taniec ludowy
b) naczynie do przenoszenia żywności
c) dwudaniową potrawę
/1 p.
17. Jak nazywał się trzeci typ wiatraka, poza koźlakiem i paltrakiem, występujący
w Wielkopolsce?
........................................................................................................................
/1 p.
18. Do podanego w tabeli opisu dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe.

Obuwie domowe bez pięty
………………………………………..
/1 p.

9. Który z wymienionych wybitnych Wielkopolan był nie tylko wybitnym lekarzem, ale także
pierwszym rektorem Wszechnicy Piastowskiej oraz współzałożycielem i redaktorem pisma
„Nowiny Lekarskie”?
a) Wiktor Dega
b) Bolesław Krysiewicz
c) Heliodor Święcicki
/1 p.
20. Podaj imię i nazwisko twórcy obrazu „Wskrzeszenie Piotrowina”, znajdującego się w
ołtarzu głównym kościoła farnego w Poznaniu.
……………………………………………………………………………………………….
/1 p.

