
Przebieg i regulamin konkursu „Czy znasz swój region – Wielkopolskę?” 
 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 22 lutego 2019r. (piątek) w Liceum Ogólnokształcącym Św. Marii 

Magdaleny w Poznaniu, przy ul. Garbary 24. Godzina rozpoczęcia: 12.00. Przewidywania godzina 

zakończenia: 15.00.  

2. Zgłoszenia drużyn do konkursu będą przyjmowanie do 18 lutego 2019r. (poniedziałek).  

Zgłoszenia dokonuje:  

 osobiście w sekretariacie szkoły opiekun drużyny lub uczeń – reprezentant, 

 listownie lub faxem opiekun drużyny. 

Do zgłoszenia należy wykorzystać załączony formularz. 

3. W konkursie uczestniczą uczniowie poznańskich liceów ogólnokształcących. 

Każda szkoła reprezentowana jest przez czteroosobową drużynę (trzy osoby + jedna rezerwowa). 

Drużyna, która zwyciężyła w poprzedniej edycji konkursu, może startować dodatkowo, jako druga 

reprezentacja danej szkoły. 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach podczas jednego dnia. 

4. W I etapie drużyny szkolne rozwiązują test (30 zadań w ciągu 45 minut). 

Opiekunowie drużyn mogą pełnić rolę obserwatorów dbających o prawidłowy jego przebieg. 

Sprawdzenie testu następuje natychmiast po jego napisaniu – ogłoszenie wyników po około 30 

minutach. 

Do II etapu konkursu przechodzą 3 najlepsze zespoły. 

W wypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu drużyny zadecyduje 3-pytaniowa dogrywka – 

odnotowana zostanie również kolejność oddawania kart z odpowiedziami. 

Drużyny, które znajdą się poza finałową trójką, wraz ze swymi opiekunami są zaproszone do zajęcia 

miejsc na widowni. 

5. W II etapie (finałowym) drużyny będą odpowiadać w kolejności zdobytych punktów na przemian 

(1,2,3; 2,3,1; 3,1,2  itd.) 

Odpowiedzi na pytania w części finałowej udziela kapitan drużyny lub wskazana przez niego osoba. 

Zadania będą polegać na: 

 udzieleniu odpowiedzi na wybrane pytanie,  

 rozpoznaniu skały, gleby, rekwizytu związanego z regionem, 

 rozpoznaniu i podaniu nazwy obiektu przedstawionego na fotografii, 

 opisaniu herbu miasta. 

6. Każda drużyna ma 30 sekund czasu do namysłu. 

Prawidłowe odpowiedzi na pytania składające się z jednej części będą premiowane 1 punktem.  

W zadaniach kilkuczęściowych zawodnicy otrzymają odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt za prawidłowe 

odpowiedzi. 

W zadaniach skierowanych do wszystkich drużyn jednocześnie odpowiedzi będą udzielane na 

kartkach. 

W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwie drużyny nastąpi 3-pytaniowa 

dogrywka – zawodnicy odpowiadać będą na kartkach. 

7. Wszystkie zespoły finałowe otrzymają nagrody. 

8. Dodatkowe pytania dotyczące zasad i przebiegu konkursu należy kierować do organizatora konkursu. 

 

 

        Organizator konkursu 

Anna Mrula 

 

 

 

 

 



Tematyka Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie pod hasłem „Czy znasz swój region – 

Wielkopolskę?” 

 

1. Środowisko przyrodnicze Wielkopolski: rzeźba powierzchni, wody, zasoby przyrody, przyroda 

ożywiona 

2. Miasta Wielkopolski 

3. Województwo wielkopolskie w statystyce 

4. Słynne budowle Wielkopolski  

5. Wielkopolska w obiektywie  

6. Poznań w obiektywie 

7. Gwara wielkopolska i folklor 

8. Wielkopolski Park Narodowy 
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Pytania i zadania przygotowujące do konkursu pod hasłem „Czy znasz swój region – 

Wielkopolskę?” 

 

1. Podaj nazwy czterech wielkopolskich rezerwatów przyrody. 

2. Wymień główne rzeki płynące przez Wielkopolskę. 

3. Które miasta regionu liczą ponad 200 tysięcy mieszkańców? 

4. W obrębie jakich krain geograficznych zlokalizowana jest Wielkopolska? 

5. Podaj kilka głównych zabytków regionu. 

6. Jakie czynniki powodują zanieczyszczenie powietrza w regionie? 

7. Podaj przykłady gatunkowej ochrony fauny i flory w Wielkopolsce. 

8. Określ poziom bezrobocia w regionie. 

9. Wymień występujące i wydobywane w regionie surowce naturalne. 

10. Rudy jakich metali przetwarza hutnictwo Wielkopolski? 

11. Podaj cztery główne działy przemysłu w regionie. 

12. Określ procentowo użytkowanie rolnicze gruntów. 

13. Jakie gleby przeważają na terenie regionu? 

14. Jakie czynniki wpłynęły na współczesną rzeźbę terenu Wielkopolski? 

15. Które części regionu są bogate w zasoby wód podziemnych? 

16. Jakie duże kompleksy leśne znajdują się na obszarze Wielkopolski? 

17. Które miasto jest stolicą regionu? 

18. Z czego słynie Swarzędz? 

19. Jakie pradoliny wchodzą w obręb Wielkopolski? 

20. Wymień chociaż trzy miasta leżące na Szlaku Piastowskim. 

21. W którym wieku Poznań uzyskał prawa miejskie? 

22. W jakim stylu architektonicznym zbudowano ratusz poznański? 

23. W jakich miejscowościach Wielkopolski znajdują się dworki szlacheckie, które odwiedził 

Mickiewicz? 

24. Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się Muzeum Straży Pożarnej. 

25. Z jaką legenda związana jest Kruszwica? 

26. Kto straszy w kórnickim zamku? 



27. Jakie miejscowości Wielkopolski są związane z hymnem narodowym? 

28. Które polskie miasto jest zimową stolicą dla Wielkopolan? 

29. W jakim rejonie Wielkopolski wydobywany jest węgiel brunatny? 

30. Wymień jednostki tektoniczne tworzące geologiczne podłoże Wielkopolski. 

31. Gdzie w Wielkopolsce wydobywa się gaz ziemny? 

32. Podaj nazwy trzech największych elektrowni cieplnych pracujących w oparciu o węgiel brunatny. 

33. Wymień cztery ośrodki turystyczne regionu. 

34. Wskaż przykłady miast będących ośrodkami różnych branż przemysłowych. 

35. Z jakich wyrobów przemysłowych słynie Wielkopolska? 

36. Z czego znany jest rejon Międzyrzecza? 

37. Jakie pomniki przyrody znajdują się w parku na terenie Rogalina? 

38. Na terenie jakich województw znajduje się wielkopolski region? 

39. Podaj genezę przeważających typów gleb regionu. 

40. Które fazy Zlodowacenia Skandynawskiego objęły Wielkopolskę? 

41. Określ czynnik klimatyczny kształtujący makroklimat regionu. 

42. Dlaczego Wielkopolska stepowieje? 

43. Do jakiego zlewiska należy region? 

44. Wyjaśnij, dlaczego w okolicach Konina występuje lej depresyjny. 

45. Jakie gatunki drzew tworzą potencjalna roślinność naturalną regionu? 

46. Jaki rodzaj hutnictwa jest obecny w Koninie? 

47. Wyjaśnij, dlaczego w Wielkopolsce bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł spożywczy. 

48. Jaki typ rzeźby powierzchni dominuje w Wielkopolsce? 

49. Podaj przykłady form rzeźby młodoglacjalnej, obecnych na terenie Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. 

50. Tarliska jakiej ryby można znaleźć w Wielkopolsce? 

51. Jaki ssak wodny występuje w wodach Warty? 

52. Jaki duży ssak lądowy występuje w dolinie Noteci? 

53. Jakie uprawy rolnicze przeważają w regionie? 

54. Wymień najważniejsze zwierzęta hodowlane regionu. 

55. Obszary jakich województw weszły w skład obecnego województwa wielkopolskiego? 

56. Na jakiej rzece spiętrzono wody w zbiorniku Jeziorsko? 

57. Podaj nazwy kilku miejscowości tworzących poznańską aglomerację. 

58. W której części Polski leży Wielkopolska? 

59. Jakie krainy geograficzne tworzą region Wielkopolski? 

60. Gdzie w Wielkopolsce znajdowały się podczas II wojny światowej obozy koncentracyjne? 

61. Wymień stolice chociaż sześciu wielkopolskich powiatów. 

62. Gdzie, na terenie regionu, zlokalizowane są skanseny archeologiczne? 

63. Podaj wiodące cechy ukształtowania powierzchni Wielkopolski. 

64. Wymień największe przedsiębiorstwa produkcyjne regionu. 

65. Wymień wyższe uczelnie zlokalizowane w wielkopolskich miastach. 

66. W której miejscowości regionu zlokalizowana jest największa polska świątynia? 

67. W których miastach działają lotniska? 

68. Który z kompleksów leśnych Wielkopolski jest największy? 

69. W jakim rejonie znajduje się najstarszy polski drzewostan? 

70. Które z wielkopolskich miast jest największym ośrodkiem przemysłu chemicznego? 

71. W którym mieście Wielkopolski znajduje się największy w Polsce ośrodek przetwórstwa aluminium? 

72. Gdzie w regionie znajduje się jedna z największych polskich fabryk porcelany? 

73. Wymień trzy najstarsze ośrodki miejskie regionu. 

74. Która część Wielkopolski posiada najlepsze jakościowo gleby? 

75. Czy na terenie Wielkopolski znajdują się kotliny? 

76. Gdzie na terenie Wielkopolski wydobywa się sól kamienną? 

77. W którym mieście regionu zlokalizowana jest huta aluminium? 

78. Podaj nazwy pradolin, które przecinają region Wielkopolski. 

79. Gdzie, poza Zagłębiem Konińskim, znajdują się na terenie Wielkopolski złoża węgli brunatnych? 



80. Jaki jest procentowy udział ziemniaków w ogólnej powierzchni użytków rolnych Wielkopolski? 

81. Która branża przemysłu chemicznego dominuje w Luboniu? 

82. W jakim regionie Wielkopolski znajduje się największy obszar wydm śródlądowych? 

83. Na jakiej rzece spiętrzono wody w najnowszym polskim zbiorniku retencyjnym? 

84. Z jakiego przemysłu słynie Orzechowo? 

85. Podaj wartość średniej temperatury stycznia dla Wielkopolski. 

86. Ile parków krajobrazowych znajduje się na terenie regionu? 

87. Jakie formy ochrony przyrody można wyróżnić w Wielkopolsce? 

88. Podaj cztery przykłady roślin przemysłowych uprawianych w regionie. 

89. Z czego słynie rezerwat przyrody „Morasko”? 

90. Częścią którego wielkopolskiego kompleksu leśnego jest rezerwat modrzewia? 

91. Jakie gatunki zwierząt są najliczniej reprezentowane w rejonie Międzyrzecza? 

92. Podaj nazwę i wysokość kulminacji morenowej w pobliżu Poznania. 

93. Z czego znane są okolice Jeziora Lednickiego? 

94. Które poznańskie zabytki mają najwyższą klasę wartości historyczno-kulturowej? 

95. Podaj przykłady wykorzystania sztucznych zbiorników wodnych w Poznaniu i najbliższej okolicy. 

96. Jakie rodzaje wyższych uczelni znajdują się w Poznaniu? 

97. Czy Wzgórza Dalkowskie leżą w granicach Wielkopolski? 

98. Gdzie w regionie można znaleźć ślady po uderzeniu meteorytu? 

99. W którym parku krajobrazowym znajduje się jeden z najstarszych polskich dębów? 

100. W której części Wielkopolski mówi się gwarą chazacką? 

101. Przedstawiciele których mniejszości narodowych zamieszkują w Wielkopolsce? 

102. W których miejscowościach regionu znajdują się skanseny budownictwa wiejskiego? 

103. Podaj nazwę i wartość najwyższego wzniesienia w regionie. 

104. Z czego słynie Szlak Piastowski? 

105. Co oznacza skrót HCP? 

106. Wymień trzy miasta Wielkopolski słynące z przetwórstwa mlecznego. 

107. Podaj przykłady jezior polodowcowych występujących licznie w regionie. 

108. Podaj nazwy dwóch zamków zlokalizowanych na terenie Wielkopolski. 

109. W jakich miejscowościach znajdują się słynne zabytki militarne? 

110. Z jakiej produkcji słynie Kotlin? 

111. Podaj nazwę wielkopolskiego miasta słynącego z arboretum. 

112. Które rzeki regionu są żeglowne? 

113. Wymień cztery duże przedsiębiorstwa poznańskie z kapitałem zagranicznym. 

114. Jaki zakład produkcyjny zlokalizowany jest w podpoznańskim Bolechowie? 

115. Podaj nazwy zdenudowanych wzgórz morenowych południowej części Wielkopolski. 

116. Wymień chociaż cztery chronione gatunki zwierząt w regionie. 

117. Z jakiej produkcji słynie Międzychód? 

118. Gdzie odbywają się doroczne spotkania młodzieży  organizowane przez OO. Jana Górę? 

119. Z czego słynie Rogalin? 

120. Ośrodkiem jakiego przemysłu są Wronki? 

121. Wymień trzy ważne kanały (żeglowne lub melioracyjne) Wielkopolski. 

122. Ilu uczniów przypada w regionie na jednego nauczyciela? 

123. Gdzie znajduje się rodzinny dom Stanisława Staszica? 

124. Podaj szacunkowe wartości struktury zatrudnienia w regionie. 

125. W jakiej miejscowości znajduje się siedziba opactwa Cystersów? 

126. W pobliżu jakiej miejscowości znajduje się rezerwat przyrody „Nietoperek”? 

127. Z czego słynie wielkopolska Wenecja? 

128. W którym mieście regionu znajduje się drogowy słup z XII wieku? 

129. Ile miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców znajduje się na terenie Wielkopolski? 

130. Który dział rolnictwa dominuje wokół poznańskiej aglomeracji? 

131. W jakiej miejscowości znajduje się siedziba (zamek) arcybiskupów gnieźnieńskich? 

132. Które miasto Wielkopolski jest najstarsze? 

133. Jakie postaci widnieją w herbie Poznania? 



134. W którym roku wystąpiła w Poznaniu (i Wielkopolsce) najbardziej katastrofalna powódź? 

135. W których miastach regionu jako pierwsze rozpoczęły działalność drukarnie? 

136. Z jakiego regionu Niemiec przybyli do Poznania Bambrzy? 

137. Jaka instytucja u początków swego istnienia nosiła nazwę Wszechnicy Piastowskiej? 

138. Kiedy i gdzie zorganizowano Powszechną Wystawę Krajową? 

139. Opisz herb Leszna. 

140. Jakie jest gospodarcze wykorzystanie stawów w okolicach Milicza? 

 
 

 


