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CZĘŚĆ 1

1. Jaki zakon dawniej działał na terenie ziemi przemęckiej?

a) zakon cystersów

b) zakon cysterek

c) zakon braci cysterianów

2. W 1866 roku utworzono w Przemęcie?

a) kółko szkolne

b) towarzystwo przemysłowe

c) kółko rolnicze

3. Przed II wojną światową w Kaszczorze istniał obelisk poświęcony:

a) Krzysztofowi Żegockiemu

b) ks. Mojżykiewiczowi

c) Józefowi Piłsudskiemu



4. Do szlaku cysterskiego należą kościoły w:

a) Kaszczor, Przemęt, Wieleń

b) Przemęt, Bucz, Kaszczor

c) Kaszczor, Przemęt, Mochy

5. Niedaleko Siekowa znajdowały się winnice należące do rodziny::

a) Kluczewskich

b) Czarneckich 

c) Siekowskich

6. Rodzina Grzesińskich zarządzała majątkiem w:

a) Zaborowie

b) Kluczewie

c) Mochach 

7. Cystersi otrzymali prawo wykupu Przemętu w:

a) XIII wieku

b) XIV wieku

c) XV wieku

8. Według informacji z 1623 roku w klasztorze cysterskim w Przemęcie było wówczas:

a) 22 zakonników

b) 32 zakonników

c) 42 zakonników

9. Gród Przemęt został przeniesiony z prawa polskiego na prawo niemieckie w roku:

a) 1210

b) 1406

c) 1525

10. Przemęcki wikariusz, który w 1940 roku został aresztowany przez Niemców i

wywieziony do Dachau, gdzie zmarł to:

a) ks. Jan Piechowiak

b) ks. Władysław Stepczyński

c) ks. Gracjan Siuda

11. W końcu XIX wieku badania archeologiczne w Przemęcie prowadził:

a) prof. Zimmer

b) prof. Markovow

c) prof. Virchov



12. Pierwszym przemęckim proboszczem po II wojnie światowej był:

a) ks. Marian Wojciechowski

b) ks. Antoni Pierzyński

c) ks. Gracjan Siuda

13. Najstarsza wiadomość o rektorze przemęckiej szkoły Walentym pochodzi z roku:

a) 1311

b) 1425

c) 1525

14. Patronem Królestwa Polskiego (Polski), który widniał na pierwszej pieczęci Przemętu

jest:

a) św. Wojciech

b) św. Andrzej

c) św. Stanisław

15. Reforma administracyjna Henryka I (III) zakładała zastąpienie kasztelanii:

a) gminami

b) księstwami

c) powiatami

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

a) 1651 roku

b) 1661 roku

c) 1671 roku

17. Charakterystyczne dla przemęckiego kościoła farnego meble wykonane zostały z:

a) białej daglezji

b) czarnego orzecha

c) czarnego dębu

18. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie wybudowany został w stylu:

a) barokowym

b) renesansowym

c) gotyckim



19. Przy ołtarzu głównym kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie stoi:

a) tron królewski

b) tron biskupi

c) tron opacki

20. W latach 80-tych na wakacjach w Olejnicy przebywała polska poetka:

a) Joanna Grys

b) Agnieszka Osiecka

c) Wisława Szymborska

21. Najwyższe polskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1792 roku przez króla Stanisława 

Poniatowskiego to:

a) Order Orła Białego

b) Order Virtutii Militari

c) Złoty Krzyż Waleczny 

22. Kasztelani w dawnej Polsce dzielili się m.in. na:

a) kasztelanów podłogowych i sufitowych

b) kasztelanów ściennych i drzwiowych

c) kasztelanów krzesłowych i drążkowych

23. Pożar Przemętu podczas którego spłonął m.in. kościół św. Andrzeja miał miejsce w roku:

a) 1602

b) 1702

c) 1802

24. Działający w Przemęcie w okresie międzywojennym chór nosił nazwę:

a) „Ordonka”

b) „Muza”

c) „Halka”

25. Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Przemęcie (obecny GOK) wybudowano w roku:

a) 1946

b) 1966

c) 1986

26. Dekanat przemęcki utworzono w roku:

a) 1919

b) 1927

c) 1945



27. Podczas powstania wielkopolskiego Przemęt wyzwolony został w dniu:

a) 4 stycznia 1919 r.

b) 5 stycznia 1919 r.

c) 6 stycznia 1919 r.

28. W roku 2013 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Perkowie obchodziło jubileusz:

a) 70-lecia

b) 80-lecia

c) 90-lecia 

29. Konstytucja 3 Maja uchwalona została w roku:

a) 1781

b) 1772

c) 1791 

30. Plantacja winorośli na ziemi przemęckiej prowadzona przez rodzinę Czarneckich znajdowała 

się niedaleko: 

a) Solca

b) Wielenia

c) Siekowa

31. W wyniku II rozbioru Polski ziemia przemęcka trafiła do zaboru:

a) rosyjskiego

b) austriackiego 

c) pruskiego

32. W kasztelani przemęckiej wychowywał się:

a) Władysław Łokietek

b) Władysław Laskonogi

c) Władysław Odonic

33. Zakonnicy cysterscy z Kaszczoru otrzymali na mocy dokumentu z 1210 roku prawo 

zakładania wsi na prawie:

a) królewskim

b) polskim

c) niemieckim



34. Po likwidacji klasztoru w Przemęcie władze pruskie wywiozły bogatą bibliotekę klasztorną, 

które trafiła do:

a) Berlina

b) Pocztamu

c) Monachium

35. Linia kolejowa Zbąszyń – Wolsztyn – Leszno przebiegająca przez ziemię przemęcką 

uruchomiona została w całości w roku:

a) 1886

b) 1888

c) 1900

CZĘŚĆ 2

36. Na mapie gminy Przemęt podpisz nazwy miejscowości zaznaczonych odpowiednimi 

numerami.

 

3. ...................................... 4. ..................................... 5. ......................................

7. ...................................... 11. .................................... 16. .....................................

17. ....................................



37. Co to za miejsce/budowla i gdzie się znajduje? Podpisz fotografie pełną nazwą.

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

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

38.Uzupełnij brakujące wyrazy w tekście

I. W 1242 roku gród przemęcki stał się świadkiem i uczestnikiem walk pomiędzy rycerstwem 

…...................... a rycerstwem …............... U bram Przemętu stanęły wówczas wojska księcia 

….................... Opór jego wojskom stawiła załoga grodu na czele z kasztelanem przemęckim 

….........................., zwolennikiem księcia legnickiego Bolesława Łysego.

W 1335 roku gród przemęcki spalony został przez wojska księcia ….....................................



39. Co przedstawiają fotografie – podpisz jaka to miejscowość i jaki obiekt.

............................................................................ ...........................................................................

40. Przyporządkuj patronów do szkół z terenu gminy Przemęt. Połącz liniami.

Zespół Szkół Gimnazjum 
i Szkoła Podstawowa w Przemęcie

im. Jana Pawła II

Zespół Szkół Gimnazjum 
i Szkoła Podstawowa w Buczu

im. Powstańców Wielkopolskich

Zespół Szkół Gimnazjum 
i Szkoła Podstawowa w Mochach

im. Marcina Rożka

Zespół Szkół Gimnazjum 
i Szkoła Podstawowa w Kaszczorze

im. Edwarda Tomińskiego



41. Opisz w skrócie ulubione wydarzenie z historii ziemi przemęckiej, w których chciałbyś wziąć 

udział. Napisz jaką postacią chciałbyś w nim być i dlaczego.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


