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PYTANIA KONKURSOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA

1.Jaki jubileusz w 2010 roku obchodzić będzie gmina Przemęt?

a) Jubileusz 700-lecia

b) Jubileusz 800-lecia

c) Jubileusz 850-lecia

2.W herbie gminy Przemęt znajduje się postać:

a) święty Jan Chrzciciel z krzyżem

b) święty Andrzej z krzyżem

c) święty Piotr z krzyżem

 

3.W jakiej miejscowości znajduje się kościół z cudowną figura Matki Bożej Ucieczki 

Grzeszników?

a) w Kaszczorze

b) w Wieleniu

c) w Przemęcie

4.Kiedy podczas Powstania Wielkopolskiego wyzwolony został Przemęt?

a) w styczniu 1919 roku

b) w styczniu 1918 roku

c) w lutym 1919 roku

5.Jaki zakon dawniej działał na terenie ziemi przemęckiej?

a) zakon benedyktynów

b) zakon jezuitów

c) zakon cystersów



6. Twórca Zgromadzenia Braci najświętszego Serca Jezusowego wychowany w Sączkowie 

nazywał się:

a) Brat Stanisław Andrzej Kubiak

b) Brat Stanisław Andrzej Kubala

c) Brat Jan Andrzej Wojciechowski

7. W którym roku utworzono w Przemęcie kółko rolnicze?

a) w 1866 roku

b) w 1966 roku

c) w 1899 roku

8. Kto w czasie potopu szwedzkiego w XVII wieku według legendy ukrywał się na Wyspie 

Konwaliowej?

a) Jan Chmielnicki

b) król Jan Kazimierz

c) Krzysztof Żegocki

9. Nieistniejąca dziś osada w rejonie Biskupic nazywana była:

a) Magdalenki

b) Małgorzatki

c) Katarzynki

10. Przed II wojną światową w Przemęcie istniał obelisk poświęcony:

a) Krzysztofowi Żegockiemu

b) Wincentemu Witosowi

c) Józefowi Piłsudskiemu

11. Do szlaku cysterskiego należą kościoły w:

a) Przemęt, Mochy, Kaszczor

b) Przemęt, Wieleń, Kaszczor

c) Kaszczor, Wieleń, Bucz

12. Inicjatorem utworzenia w Przemęcie kółka rolniczego był:

a) ks. Jan Twardowski

b) ks. Wiktor Mojżykiewicz

c) ks. Józef Poszwiński



13.Od 1991 roku w gminie Przemęt wydawana jest lokalna gazeta o tytule:

a) Kurier z Przemętu

b) Kurier Przemęcki

c) Gminny Kurier 

14. W jakiej miejscowości naszej gminy stoi budynek poewangelickiego kościoła?

a) w Buczu

b) w Kaszczorze

c) w Solcu

15.W Mochach do wybuchu I wojny światowej działała fabryka:

a) instrumentów muzycznych

b) perfum

c) cygar

16.Dokończ podpisy pod zdjęciami. 

Kościół w ……………………………….……..

pod wezwaniem ……………………………………………

Kościół w …………………………………… 

pod wezwaniem ……………………………………………..

Kościół w ………………………………………………………

pod wezwaniem …………………………………………..

Pałac w ………………………………………..



Kościół w ……………………………………………………..

pod wezwaniem ……………………………………………

Pałac w ………………………………………..

17.Kim był Benedykt Cichoszewski?

a) zakonnikiem i malarzem

b) zakonnikiem i kompozytorem

c) zakonnikiem i rzeźbiarzem

18.W pałacu w Siekowie mieszkał hrabia:

a) Czarnecki

b) Zamoyski

c) Potocki

19. W kwietniu 1940 roku w Charkowie zamordowany został przez NKWD nauczyciel z 

Bucza i kierownik szkoły w Sączkowie:

a) Kajetan Wojciechowski

b) Stefan Rysmann

c) Edward Tomiński

20. Jak nazywa się drewno wydobywane z bagien, z którego wykonano zabytkowe meble w 

kościele w Przemęcie?

a) czarny dąb

b) święta lipa

c) biały dąb

21. Ochotnicza Straż Pożarowa utworzona została w Przedmieściu w roku:

a) 1919

b) 1935

c) 1945



22. Jak nazwano oddział powstańczy powstały w Przemęcie w styczniu 1919 roku?

a) „Kompania Powstańcza”

b) „Kompania Ziemi Przemęckiej”

c) „Kompania Przemęcka”

23. Antoni Grzesiński był właścicielem ziemskim w:

a) Perkowie

b) Zaborowie

c) Przemęcie

24. We wrześniu 1594 roku przemęcki klasztor i kościół odwiedził król polski:

a)Jan Kazimierz

b)Zygmunt III

c)Jan III Sobieski

      

25.W 1914 roku utworzono w Przemecie Towarzystwo Śpiewacze, któremu nadano nazwę:

a)„Kantata”

b)„Akord”

c)„Halka”      

26.Budowę kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie rozpoczęto w: 

a)1622 roku

b)1651 roku

c)1691 roku

27. Mieszkający w lesie koło leśniczówki Papiernia Jan Kowalewicz nazywany był:

a) Leśnym Bartkiem

b) Bartkiem z Piekła

c) Bartkiem z Bagien

28. Jakie wydarzenie w 1655 roku przerwało budowę przemęckiego kościoła?

a)Wojna polsko-szwedzka

b)Wielka epidemia dżumy

c)Bunt chłopów pracujących przy budowie świątyni

29. Szkoła w Kluczenie została utworzona w roku:

a) 1919

b) 1819

c) 1935



30.Styl architektoniczny w jakim wybudowano kościół w Wieleniu to:

a)późny barok

b)wczesny gotyk

c)rokoko

31.Meliorację bagien obrzańskich rozpoczęto w:

a)1799 roku

b)1899 roku

c)1999 roku

32.W 1309 roku w Mochach miało miejsce ważne wydarzenie:

a)spalenie dworu wraz z opatem i zakonnikami

b)przemarsz wojsk polskich walczących z Niemcami

c)wybudowano pierwszy kościół 

33.Bucz to miejscowość, o której pierwsze wzmianki w źródłach pochodzą z:

a)1210 roku

b)1303 roku

c)1404 roku

34.Kto jest autorem książki „Mieszkańcy ziemi przemęckiej w walce o polskość”

a)  Maciej Ratajczak

b)  Antoni Fornalski

c)  Włodzimierz Pilich

35. Przemęt przyłączony został do Królestwa Polskiego przez Władysława Łokietka w roku:

a) 1332

b) 1350

c) 1410

36. Pochodzący z Błotnicy dowódca walk powstańczych na odcinku wolsztyńskim podczas 

Powstania Wielkopolskiego to:

a) Kazimierz Zenkteler

b) Stanisław Wojciechowski

c) Stanisław Siuda

37. Jaki tytuł nosiła gazeta, której pierwszy numer ukazał się w 1929 roku w Kaszczorze?

a) “Wiadomości kaszczorskie”

b) “Kurier kaszczorski”

c) “Gazeta kaszczorska”



38. Pierwsza w Polsce Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna powstała w 1949 roku w:

a) Barchlinie

b) Przemęcie

c) Siekowie

39. W październiku 1939 roku Ziemia Przemęcka przyłączona została do:

a) Generalnej Gubernatornij

b) III Rzeszy

c) Poznańskiej Strefy Niemieckiej

40. W 1984 roku w Przemęcie odbyła się uroczystość:

a) odsłonięcia figury Serca Jezusowego

b) otwarcia nowego budynku Urzędu Gminy

c) wciągnięcia na odbudowaną wieżę kościoła krzyża opackiego

41.Uzupełnij brakujące wyrazy w tekście /zadanie dodatkowe/

I. Na na początku XIII wieku książę ……………………………………. podjął próbę sprowadzenia 

na Ziemie Przemęckie zakonników z Pforty. Na zjeździe w ………………………………… darował 

zakonowi  ziemie  nazwane  w  dokumencie  ………………………………………………………………..  . 

Klasztor miał powstać w nieistniejącej dziś miejscowości ……………….……………….. . Lokacja 

nie  doszła  jednak  wówczas  do  skutku.  Dopiero  w  II  połowie  XIII  wieku  zakonnicy 

przybyli na Ziemię Przemęckie i wybudowali klasztor w okolicy dzisiejszej miejscowości 

………………………………… . Potem klasztor przeniesiono do …………………………….., a stamtąd 

na początku XV wieku do ………………………. .

II.  Swego  czasu  na  Ziemi  Przemęckiej  wybuchł  bunt  ludności  chłopskiej  przeciwko 

zakonnikom cysterskim. Miało to miejsce w roku …………….. w miejscowości ………………...

Zbuntowana ludność spaliła wówczas ……………………….. cysterski.  Zgodnie z zapisami 

zginął wówczas opat cysterski o imieniu …………………., oraz trzej mnisi ………………………… ,

……………………………….., ………………………………… i chłopiec imieniem ………………………………… .

Wydarzenia te stały się osnową powieści autorstwa …………………………………………………, pod 

tytułem ……………………………………………….., wydanej w roku ……………… .


