KLASA VIII - 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. „Dyrdok” to gwarowa nazwa jednego z elementów kobiecego stroju bamberskiego.
Co określano tą nazwą?
…………………………………………………………………………………………………
/1 p.
2. Wymień nazwy dwóch podstawowych typów wiatraków występujących w Wielkopolsce.
……………………………………………………………………………………………..….
/1 p.
3. Jaką czynność wykonywały kobiety, określane gwarowo jako wyszywoczki?
Były one popularne w wielu regionach Wielkopolski. Ich dzieła są znane do dzisiaj m.in.
w okolicach Krobi, Czeszewa, Wągrowca i Dąbrówki Kościelnej.
…………………………………………………………………………………………………
/1 p.

4. Podaj nazwę najstarszych i najbardziej charakterystycznych instrumentów muzycznych
używanych w Wielkopolsce:
………………………………………………………………………………..………………..
/1 p.
5. W święto zwane „Zielone Świątki” zwyczaj pojawiania się smolarzy miał miejsce na wsiach
zamieszkałych przez:
a) Mazurów
b) Chazaków
c) Tośtaków
/1 p.
6. Zwyczajowe prawo płacenia zobowiązań finansowych sąsiada, gdy ten nie mógł sam tego
uczynić obowiązywało:
a) Olędrów
b) Hanobrów
c) Ślązaków
/1 p.
7. Zydle, będące wyposażeniem izby w wielkopolskich domach, służyły do:
a) przechowywania odzieży
b) ogrzewania
c) siedzenia
/1 p.
8. Narzędzia zwane perlikami wykorzystywane były w pracy przez:
a) zduna
b) kowala
c) młynarza
/1 p.
9. Łyżnik i miśnik to nazwy, które określają:
a) dawne półki na naczynia kuchenne
b) wyroby z porcelany z Miśni
c) poszczególne specjalności rzemieślnicze
/1 p.
10. Jaką nazwę nosiło wysokie nakrycie głowy zdobione kwiatami i wstążkami, noszone przez
Bamberki do stroju świątecznego?
..……………………………………………………………………….……………………
/1 p.
11. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której od kilku wieków odbywają się
szczególne uroczystości związane z patronem miasta - świętym Rochem.
..………………………………………………………….…………………………………
/1 p.

12. Jak inaczej nazywano dawniej w Wielkopolsce, gwiazdorów?
………………………………………………….……………………………………..……
/1 p.
13. Podaj nazwę uroczystości kościelnej, podczas której sprzedawano przed kościołami
obrzędowe pieczywo określane w Wielkopolsce nazwą „rur”.
...............................................................................................................................
/1 p.
14. Na ulicach którego z wielkopolskich miast pojawiają się w „lany poniedziałek” wielkanocny
przebierańcy zwani „żandarami”?
a) Krotoszyna
b) Poznania
c) Ostrowa
/1 p.
15. Jaką nazwę nosi ostatnia zabawa taneczna w karnawale, która odbywa się we wtorek przed
Środą Popielcową?
................................................................................................ ..............................
/1 p.
16. Jaką nazwą określano tradycyjne wyroby ceramiki siwej, wypalane w piecach polowych
i gładzone za pomocą kamienia?
……………………………………………………………………………………………
/1 p.
17. Jak w kulturze ludowej nazywano dni 24 i 25 grudnia oznaczające zetknięcie się starego
i nowego roku?
……………………………………………………………………………………………
/1 p.
18. Do podanego w tabeli wyrazu, dopisz odpowiednie wyrażenie gwarowe.

kąpielówki

………………………………………..
/1 p.

19. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, która słynie z obchodów uroczystości Bożego
Ciała na „kolorowych, kwiatowych dywanach”.
……………………………………………………………………………………………
/1 p.
20. Do wyrobu jakiego produktu spożywczego używano dawniej w Wielkopolsce narzędzia
zwanego kierzynką?
………………………………………………………………..……………………….
/1 p.

