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KLASA VII  -  ETAP REJONOWY 

        Kod ucznia 

 
 

                  
Suma punktów .......... 

 

Drogi Uczestniku 
INEA XXII 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. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,    2B                                                                                                              /1 p.  
 

Teatr Wielki w Poznaniu 
nosi imię  

1. Henryka 
Wieniawskiego. 

Na gmachu opery 
poznańskiej znajduje się 
symbol tego budynku -  

A. pegaz. 

2. Stanisława Moniuszki. 
 

B. feniks. 

 
2. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                           /1 p. 
 

Na poznańskim Starym 
Rynku znajduje się  
pomnik świętego  

1. Jana Nepomucena. Pomnik poświęcony temu  
patronowi miał chronić 
miasto od skutków    

A. pożarów. 

2. Judy Tadeusza. B. powodzi. 

 
3. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                           /1 p. 
 

Pomnik Trójcy Świętej, 
znajdujący się na Starym 
Rynku w Poznaniu 
upamiętnia 

1. ofiary wojen 
religijnych. 

To nieszczęście 
nawiedziło Poznań  w   

A. XVIII w. 

2. ofiary epidemii dżumy. B. XIX w. 

 
4. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                            /1 p. 
 

Arboretum to inaczej ogród, 
w którym hoduje się  

1. drzewa różane. Założycielami 
arboretum w 
Kórniku byli     

A. Jan i Władysław 
Zamojscy. 

2. drzewa i krzewy. B. Tytus i Jan 
Działyńscy. 
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5. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                           /1 p. 
 

Międzynarodowy konkurs  
skrzypcowy im. 

1. Henryka 
Wieniawskiego  

odbywa się w Poznaniu 
co  

A. 5 lat. 

2. Fryderyka Chopina B. 7 lat. 

 
6. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                                                   /1 p. 
 

„Kosmicznym 
rezerwatem”, nazywany 
bywa w Wielkopolsce 
rezerwat  

1. „Meteoryt Morasko”. Na jego terenie 
istnieje siedem 
kraterów 
powstałych na 
skutek 

A. zderzenia meteorytu z 
Ziemią. 

2. „Śnieżycowy Jar”. B. zlodowacenia. 

 
7. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                                                  /1 p. 
 

Autorem podręcznika  
„O rolnictwie”  jest jeden z 
wybitnych wielkopolskich 
organiczników   

1. hrabia Edward 
Raczyński. 

Podręcznik ten 
został napisany  

A. w więzieniu.  

2. hrabia Dezydery 
Chłapowski. 

B. podczas podróży 
badawczej w Anglii. 

 
8.    Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                           /1 p. 
 

 W 1948 roku Hipolit  
Cegielski został wydawcą    

1. „Przeglądu 
Poznańskiego”. 

Było to pismo 
o charakterze  

A. liberalnym i narodowym. 

2. „Gazety Polskiej”. B. konserwatywnym  
i narodowym. 

 
9. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                           /1 p. 
 

Maksymilian Jackowski 
został aresztowany w 
1863 roku za  

1. udział w powstaniu 
styczniowym. 

W konsekwencji 
tego w procesie 
berlińskim 
został 

A. skazany na konfiskatę 
majątku. 

2. organizowanie 
pomocy powstańcom. 

B. uniewinniony. 

 
10. Uzupełnij zdania i zakreśl prawidłową odpowiedź.  
1A,   1B,    2A,   2B                                                                                            /1 p. 
 

Jan Konstanty Żupański, 
jeden z wielkopolskich 
organiczników, pochodził z  

1. serbskiej rodziny 
Zupanosów. 

Był znanym 
księgarzem, wydawcą i 
jednym z inicjatorów 
utworzenia    

A. Towarzystwa 
Pomocy Naukowej. 

2. macedońskiej 
rodziny Zupanosów. 

B. Poznańskiego 
Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 
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11. Przeczytaj uważnie poniższe zdania i odpowiednio napisz PRAWDA przy zdaniu prawdziwym  
 i FAŁSZ przy zdaniu fałszywym. 

 
                                                                                                                                                  

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/5 p. 

12.  Podane poniżej zdanie zapisz w języku gwarowym. 
 

To dziecko cioci Frani płacze i płacze.            
          
……………………………………………………………………………..……………………………  /1 p. 
                                                                                                                          
13.  Ułóż 1 logiczne zdanie w gwarze poznańskiej wykorzystując wszystkie podane niżej wyrażenia 
gwarowe, użyte w odpowiednim przypadku:  
   bryle, bana, funcka, ancug 
 

…………………………………………..………………………………………………………………           /1 p. 
 
14.  Zapusty to w Wielkopolsce czas poprzedzający: 
a) Adwent  
b) Wielki Post  
c) karnawał                                             /1 p. 
 
15.  Do podanych charakterystyk dopisz postaci, których one dotyczą:  

 
a) Jego rodzice wraz z dziećmi wcześnie wyjechali „za chlebem” do uprzemysłowionej Westfalii. Jako młody, 
bo 14-letni chłopak, podjął pracę w kopalni. Od 1910 roku aktywnie działał w strukturach Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Został ciężko ranny w pierwszym dniu Powstania Wielkopolskiego podczas ostrzału 
Prezydium Policji w Poznaniu i zmarł kilka godzin później. 
 

……………………………………...............................................................................................               /1 p. 
b) Był nie tylko wielkim artystą, ale także znanym i cenionym działaczem niepodległościowym, który dzięki 
swoim międzynarodowym koneksjom przyniósł krajowi wymierne korzyści. Przed publicznymi występami na 
koncertach wygłaszał mowy, lobbując na rzecz Polski. 
 

…………………………….......................................................................................……………  /1 p. 
 
c) Po zdaniu matury w Ostrowie Wielkopolskim, ukończył studia inżynierskie na Akademii Hutniczej we 
Freibergu. Jako poborowy służył w szeregach armii pruskiej. W czasie I wojny światowej (1914-1918) 
nominowany do stopnia kapitana. Był pierwszym dowódcą powstania wielkopolskiego. 
 
……………………….............................................................................................…………….   /1 p. 
 

 TREŚĆ PRAWDA/FAŁSZ 

A. 
Założycielem Towarzystwa ku Wspieraniu Ubogich i Biednych w 
Poznaniu był znany filantrop hrabia Edward Raczyński. 

 

B. 
Maksymilian Jackowski i Konstanty Żupański byli absolwentami 
poznańskiego gimnazjum św. Marii Magdaleny. 

 
 

C. Inicjatorem budowy Bazaru był hrabia Dezydery Chłapowski.   

D. 
Edward Raczyński za zasługi dla miasta otrzymał w 1834 r. honorowe 
obywatelstwo Poznania. 

 

E 
Ksiądz Piotr Wawrzyniak udał się w 1896 r. do Stanów Zjednoczonych, 
by zachęcić  środowiska emigracyjne do współpracy z polskimi bankami 
ludowymi. 
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16. Uzupełnij zdania w miejsca kropek wpisując odpowiednie wyrażenia. 
 
a) Najpopularniejszym typem wiatraków w Wielkopolsce były ……………..………, osadzane na pionowej osi, 
co powodowało, że w zależności od kierunku wiatru cały wiatrak mógł być odpowiednio obracany.      

                                                                                                                    /1 p. 
b) Najbardziej nowoczesnym typem wiatraka, spopularyzowanym przez osadników z Niemiec i Holandii był: 
 
………………………………………………………………………………………………………….     

/1 p. 
c) Kierzynki, były to narzędzia służące do ręcznej produkcji ………………………………..….  

/1 p. 
d) Organizowany co roku w Jastrowiu festiwal kultury Łemków i Ukraińców nosi nazwę: 
 
…………………………………………………………………………………………………………  

                                                    /1 p. 
 
17. Ku czci, którego ze świętych, organizowane są corocznie w Poznaniu przez Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej popularne „Kaziuki”?           
  
………………………………………………………………………………………………………….      /1 p. 
 
18. Wyjaśnij jaki był główny cel działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.       
 
………………………………….………………………………………………………………………  /1 p. 
 
19. 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. 
 
20. Do podanych w tabeli opisów dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe. 
 

 
A) przebita dętka 

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

B) podróżować   
 
 
…………………………………………. 

                                                                                                                                                /2 p. 
 

 

 

 

 

 


