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ETAP WOJEWÓDZKI XXVI KONKURSU WIEDZY O

WIELKOPOLSCE - KLASA VIII
Drogi Uczestniku 
XXVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce! 

Witamy Cię w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Przed Tobą zadania etapu 
wojewódzkiego. Na jego rozwiązanie masz 45 minut. Przeczytaj dokładnie wszystkie 
polecenia, a następnie udziel poprawnej odpowiedzi.  

POWODZENIA! 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

*Wymagane

Imię i nazwisko *

Nazwa szkoły: *

Miejscowość: *
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4. 1 punkt

5. 1 punkt

6. 1 punkt

1. Wpisz nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której znajduje się

najstarszy drewniany kościół w Polsce opisany tak: „Ściany tej świątyni

pokryto bogatą polichromią wykonaną w latach 30 XVIII w.

Przedstawiono tam sceny z życia św. Małgorzaty i św. Mikołaja oraz

sceny nawiązujące do życia Chrystusa. Ciekawostką jest niezwykle

rzadko przedstawiana scena obrzezania Jezusa, którą można zobaczyć w

prezbiterium.”

2. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na umieszczone pod nim

pytanie. „W czasie prac konserwatorskich prowadzonych w świątyni w

latach 1945-53 odkryto pod warstwą tynku romańskie kolumny z

dekoracją figuralną przedstawiającą personifikacje przywar i cnót. Na

każdej kolumnie znajduje się 36 postaci rozmieszczonych w trzech

pasach. Zgodnie z tradycją po stronie północnej umieszczono wady, a po

południowej cnoty. Tego rodzaju przedstawienie było charakterystyczne

dla sztuki w wiekach, kiedy umiejętność czytania i pisania była

zarezerwowana tylko dla nielicznej grupy społeczeństwa. Ludności

niepiśmiennej przekazywano prawdy wiary przez obraz i rzeźbę.” Jak

nazywa się wielkopolska miejscowość, w której zobaczyć możemy te

niezwykłe kolumny?

3. Ostatni w Polsce drewniany ratusz stoi na rynku tej wielkopolskiej

miejscowości od 1743 r. Jest to niewielka budowla z dachem krytym

gontem, z białymi ścianami, na tle których pięknie prezentuje się

drewniana galeryjka. Wszystkie pomieszczenia w ratuszu są równie

niewielkie i proporcjonalne do samego ratusza. Obecnie w budynku

znajduje się muzeum. Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje

opisany powyżej ratusz.
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7. 1 punkt

8. 1 punkt

9. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) najpopularniejsze

b) największe

c) najstarsze

d) najważniejsze

10. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Grodzisku

b) Paradyżu

c) Poznaniu

d) Kaliszu

4. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której znajduje się opisany

poniżej dzwon. "Największy dzwon w Polsce i trzeci w Europie można

usłyszeć codziennie kwadrans przed dwunastą z wieży sanktuarium.

Bogurodzica, bo takie imię nosi, waży razem z jarzmem 19 ton, a samo

serce dzwonu – 400 kg. Został wykonany w mediolańskiej pracowni

Enrico Campanniego, jako wotum Polonii na Wielki Jubileusz Roku 2000."

5. Jakie dzieło wykonane przez 50 nowotomyskich wikliniarzy

(plecionkarzy) w 2006 r. zostało wpisane do sławnej Księgi Rekordów

Guinessa?

6. Zaznacz właściwe dokończenie zdania tak, by powstało zdanie

prawdziwe. "Sanktuarium w Górce Klasztornej k. Łobżenicy może

poszczycić się najdłuższą metryką w historii polskich objawień, dlatego

uważane jest za …….."

7. Największą w Polsce bożonarodzeniową szopkę zbudowali zakonnicy

we franciszkańskim kościele pw. św. Franciszka Serafickiego w:
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11. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Kaliszem a Poznaniem

b) Koninem a Kruszwicą

c) Koninem a Kaliszem

d) Kaliszem a Kruszwicą

12. 1 punkt

13. 1 punkt

8. Wskaż poprawne zakończenie poniższego zdania. "Przy kościele pw.

św. Bartłomieja w Koninie stoi kamienna figura w kształcie kręgla.

Wokół niej na wysokości wzroku znajduje się lekko zatarty łaciński

napis. Informuje on przechodnia, że znak ten wystawił komes Piotr w

1151 r. dokładnie w połowie drogi między...."

9. Jak w kulturze ludowej nazywa się opisana poniżej noc. „Inne

popularne nazwy tego święta to: sobótka (nazwa może wywodzić się od

dnia, w którym odbywały się te zabawy lub od obrzędowej nazwy

ognisk), oraz kupała (ta nazwa z kolei prawdopodobnie pochodzi od

obrzędowej kąpiel). Tradycje związane z tą nocą nawiązują do czasów

pogańskich i znane są w całej Europie. Noc ta przypada tuż po letnim

przesileniu dnia z nocą, kulminacyjnym punkcie, gdy słońce znajduje się

w najwyższym punkcie i dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza."

10. W którym z wielkopolskich miast obchodzone są co roku, w

szczególny sposób, uroczystości ku czci św. Rocha - patrona miasta,

podczas których święcone są zwierzęta domowe?
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14. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) przy pomniku - studzience Bamberki

b) przed ratuszem

c) mszą w kościele farnym

d) paradą przed budynkiem Odwachu

15. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) 20 lipca

b) 1 sierpnia

c) 15 sierpnia

d) 14 lipca

11. Od kilku już lat w pierwszą sobotę sierpnia na poznańskim Starym

Rynku odbywa się uroczyste spotkanie potomków osadników z

Bambergu, czyli poznańskich Bambrów. Święto jako barwny, pełen

muzyki i licznych atrakcji festyn uliczny zainicjowało Towarzystwo

Bambrów Poznańskich, dla upamiętnienia kolejnej rocznicy przybycia do

podpoznańskich wsi pierwszych osadników z Bambergu i okolic.

Uroczystości co roku rozpoczynają się:

12. W kalendarzu kościoła katolickiego corocznie obchodzone jest

święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tradycji ludowej

dzień ten poświęcony jest Matce Boskiej Zielnej. Tego dnia święci się w

kościołach bukiety lub/i wieńce z ziół zbieranych na polach i łąkach,

kwiatów ogrodowych, jarzyn i kłosów. Wierzono, że mają one cudowna

moc. Zawieszano je przy obrazach na ścianach domów, a wianki również

na zewnątrz domów, co miało chronić przed burzą, piorunami i

gradobiciem. Kiedy obchodzone jest opisane powyżej święto?
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16. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Zdobycie przez powstańców wielkopolskich lotniska Ławica, rozejm w
Trewirze, otwarcie w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej, bitwa nad Bzurą,
wydarzenia Poznańskiego Czerwca 56

b) Bitwa nad Bzurą, rozejm w Trewirze, zdobycie przez powstańców
wielkopolskich lotniska Ławica, otwarcie w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej,
wydarzenia Poznańskiego Czerwca 56

c) Rozejm w Trewirze, zdobycie przez powstańców wielkopolskich lotniska
Ławica, otwarcie w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej, bitwa nad Bzurą,
wydarzenia Poznańskiego Czerwca 56

d) Zdobycie przez powstańców wielkopolskich lotniska Ławica, rozejm w
Trewirze, otwarcie w Poznaniu Powszechnej Wystawy Krajowej, wydarzenia
Poznańskiego Czerwca 56, bitwa nad Bzurą

17. 1 punkt

18. 1 punkt

19. 1 punkt

13. Które z podanych poniżej wydarzeń z dziejów Wielkopolski są

przedstawione w porządku chronologicznym?

14. Podaj imię i nazwisko polityka, prezydenta miasta Poznania, dzięki

staraniom którego, w 1929 r. została otwarta w Poznaniu Powszechna

Wystawa Krajowa.

15. Podaj nazwę jaką w czasie wydarzeń czerwcowych 1956 r. nosiły

Zakłady im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ?

16. Podaj nazwę wielkopolskiej miejscowości, w której w czasie II wojny

światowej  znajdował się obóz zagłady, przeznaczony przede wszystkim

do eksterminacji ludności żydowskiej?
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20. 1 punkt

21. 1 punkt

22. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Prawda

b) Fałsz

23. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Prawda

b) Fałsz

24. 1 punkt

17. Jaką nazwą określili Niemcy nową jednostkę administracyjną

utworzoną na przełomie października i listopada 1939 r. z terenów

Wielkopolski?

18. Podaj nazwę poznańskiej ulicy gdzie w czasie II wojny światowej

mieścił się niemiecki areszt, w którym wykonywano wyroki śmierci

przez ścięcie na gilotynie?

19a. Określ czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

"Gostyński Czarny Legion to jedna z organizacji konspiracyjnych

działających w Wielkopolsce w czasie okupacji hitlerowskiej."

19b. Określ czy poniższe zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. "W

Wielkopolsce powstała koncepcja tworzenia konspiracyjnej organizacji

Szare Szeregi."

20. Dokończ poniższe zdanie wpisując odpowiednie imię i nazwisko

postaci. "Najbardziej znanym polskim zespołem konspiracyjnym

działającym w latach okupacji hitlerowskiej  w Wielkopolsce była grupa

kierowana przez doktora...."
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25. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) Marian Rejewski

b) Henryk Zygalski

c) Florian Marciniak

d) Jerzy Różycki

26. 1 punkt

27. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) przed rozbiorami

b) w czasie zaborów

c) w okresie Księstwa Warszawskiego

d) po odzyskaniu niepodległości

28. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) generała broni

b) majora

c) pułkownika

d) generała-porucznika

21. Który z wymienionych poznańskich naukowców NIE należał do

„pogromców Enigmy„?

22. Jakim odznaczeniem wojskowym odznaczył Józef Piłsudski w 1920

r. sztandary pułków wielkopolskich?

23. Jeden z najstarszych parków miejskich w Kaliszu został założony:

24. W marcu 1919 r. Józef Dowbor-Muśnicki otrzymał nominację na

stopień:
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29. 1 punkt

30. 1 punkt

31. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) gen. Ernst Gonell

b) gen. Ernst Mattern

c) gen. Henryk Günther

d) gen. Rudolf Ostrihansky’

32. 1 punkt

25. Dokończ zdanie wpisując właściwe wyrażenie. "Potężne

żelbetonowe budowle MRU w rejonie Międzyrzecza stanowią największy

w kraju zespół fortyfikacyjny. W okolicach Kaławy, Kęszycy, Wysokiej i

Boryszyna, gdzie przebiega odcinek najsilniej ufortyfikowany,

położonych jest ok. 50 obiektów zwanych………………………"

26. Przeczytaj tekst i odpowiedz na umieszczone pod nim pytanie.

„Równocześnie z budową Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, na

północ od niego powstawał pas fortyfikacji zwany Pommernstellung.

Prace przy budowie trwały w latach 1932-38, najintensywniej w latach

1934-36. Linia umocnień biegła prawie równolegle do ówczesnej

granicy niemiecko-polskiej: od Darłowa przez Biały Bór, Szczecinek,

Wałcz, Tuczno, Drezdenko do Gorzowa Wielkopolskiego.” Jak  w języku

polskim nazywa się opisywany powyżej pas fortyfikacji?

27. W drugiej połowie stycznia 1945 r. Poznań został ogłoszony

twierdzą, której komendantem został mianowany:

28. Do podanej charakterystyki bohatera powstania wielkopolskiego

dopisz jego imię i nazwisko. "Urodził się na Kuryłówce na Podolu.

Jeździł z koncertami po całym świecie. Przed publicznymi występami

na koncertach wygłaszał mowy na rzecz Polski."
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33. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) jest uparta

b) plotkuje

c) marudzi

d) tańczy

34. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) się oblał wodą

b) się przewrócił na lodowisku

c) się ubrudził błotem

d) się przecisnął przez dziurę w płocie

35. 1 punkt

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

a) szkloki

b) szneki

c) ogigle

d) makocze

Przesyłanie

testu

Kliknij guzik PRZEŚLIJ w celu wysłania swoich odpowiedzi. Po przesłaniu 
testu będziesz miał możliwość podejrzenia WSTĘPNYCH wyników Twojego 
testu. Ostateczna liczba uzyskany punktów zostanie opublikowana po 
sprawdzeniu pytań otwartych przez komisję konkursową. Wyniki będą 
opublikowane na stronie www.sgipw.wlkp.pl.

Ta treść nie została utworzona ani zatwierdzona przez Google.

29. Co robi osoba, którą w języku gwarowym bywa określana mianem

„brękot”?

30. „Ale się wykopyrtnął!” - zawoła mieszkaniec Wielkopolski widząc

człowieka, który:

31. W języku gwarowym landrynki to inaczej:

http://www.sgipw.wlkp.pl/
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