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PYTANIA KONKURSOWE
GIMNAZJUM
CZĘŚĆ 1
1. W 2010 roku obchodziliśmy jubileusz związany z nadaniem ziem przemęckich zakonowi:
a) benedyktynów
b) białych mnichów
c) cysterek
2. W jakich miejscowościach na terenie gminy znajdują się zabytkowe dwory - pałace?

a) Siekowie, Przemęcie, Popowie Starym, Kluczewie, Sokołowicach,
b) Siekowie, Kluczewie, Popowie Starym, Buczu
c) Siekowie, Popowie Starym, Mochach, Sokołowicach
3. Utworzony w 1911 roku w Przemęcie jako pierwszy w Wielkopolsce bank nazywała się:
a) Bank Wolnej Polski
b) Bank Polski
c) Bank Parcelacyjny
4. Hrabia Stefan Czarnecki mieszkał w pałacu w:
a) Siekówku
b) Siekowie
c) Starkowie

5. Hołma to istniejące do dziś wzgórze w okolicy:
a) Biskupic, Sokołowic i Sikorzyna
b) Barchlina, Bucza i Sączkowa
c) Kaszczoru, Wielenia i Osłonina
6. W 1920 roku w Przemęcie utworzono ochronkę dla dzieci przedszkolnych. Kto był
inicjatorem jej powstania?
a) sołtys Czesław Lewandowski
b) ks. Józef Zalewski
c) siostra Stanisława Baśkiewicz
7. Po II wojnie światowej gminę Przemęt utworzono w wyniku reformy administracyjnej w:
a) 1945 roku
b) 1965 roku
c) 1975 roku
8. Przemęcki klasztor udzielił w 1677 roku pożyczki w wysokości 15.000 zł miastu:
a) Wschowa
b) Śmigiel
c) Leszno
9. Kościół pw. św. Barbary znajduje się w:
a) Buczu
b) Siekowie
c) Nowej Wsi
10. Budowę dworu w Popowie Starym rozpoczęła rodzina:
a) Szołdrskich
b) Grasińskich
c) Popowskich
11. Przeniesienia Przemętu z prawa polskiego na prawo niemieckie dokonał:
a) król Władysław Jagiełło w 1310 r.
b) książę Władysław Odonic w 1210 r.
c) król Władysław Jagiełło w 1406 r.

12. Wójt Przemętu Szyban wymieniony jest w dokumencie z roku:
a) 1210
b) 1311
c) 1411
13. Zamordowany w 1940 roku w Charkowie Jan Kamiński / Władysław Żak był kierownik
szkoły w:
a) Buczu
b) Przemęcie
c) Kaszczorze
14. Fundatorem wybudowanej w Siekowie na początku XX wieku kaplicy (obecnie kościół)
był:
a) opat Hieronim Turno
b) hrabia Stefan Czarnecki
c) wojewoda Andrzej Siekowski
15. Zgodnie z ustaleniami kapituły cystersów z 1580 roku została ustalona liczba
zakonników dla poszczególnych domów zakonnych. Dla Przemętu liczba ta wynosiła:
a) 16 zakonników
b) 22 zakonników
c) 36 zakonników
16. Pierwszy dokument, w którym wymienieni zostali burmistrz, rajcy i ławnicy Przemętu
pochodzi z roku:
a) 1411
b) 1511
c) 1611
17. Pierwsza sesja Rady Gminy Przemęt wybranej podczas pierwszych wolnych wyborów
samorządowych odbyła się:
a) 6 czerwca 1989 r.
b) 6 września 1990 r.
c) 6 czerwca 1990 r.
18. W dokumencie z 1210 r. nadającym ziemie kasztelani przemęckiej cystersom z Pforty
wymienione zostały m.in. następujące miejscowości:
a) Radomierz, Siekowo, Kluczewo, Ptowo, Mochy
b) Mochy, Ptowo, Radomierz, Bucz, Kluczewo
c) Mochy, Radomierz, Siekowo, Ptowo, Barchlin

19. Po wybuchu II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne podzieliły powiat
wolsztyński na:
a) 3 jednostki administracyjne
b) 5 jednostek administracyjnych
c) 8 jednostek administracyjnych
20. Prowadzący pod koniec XIX wieku w Przemęcie badania archeologiczne prof. R. Virchow
został zaproszony do Przemętu przez:
a) dr Roberta Kocha
b) wójta Drickera
c) dr Aleksandra Virchowa
21. Odnowiony w 2011 r. budynek dawnego kościoła ewangelickiego w Kaszczorze
wybudowany został w:
a) 1711 r.
b) 1811 r.
c) 1911 r.
22. Stojąca w wolsztyńskim skansenie karczma z Solca Nowego pochodzi z:
a) 1666 r.
b) 1686 r.
c) 1706 r.
23. Pierwszym pocysterskim proboszczem w Przemęcie był:
a) ks. Michał Graczyński
b) ks. Michał Sulimowski
c) k. Michał Grabiński
24. Kazimierz Metzler założył tartak w Kaszczorze w roku:
a) 1888 r.
b) 1898 r.
c) 1908 r.
25. Otwarta w styczniu 1949 roku w Przemęcie biblioteka publiczna dysponowała na
początku księgozbiorem liczącym:
a) 50 książek
b) 500 książek
c) 5000 książek

26. Linię kolejową łącząca Leszno z Wolsztynem, a przebiegającą przez Ziemię Przemęcką
uruchomiono w:
a) 1895 roku
b) 1896 roku
c) 1904 roku
27. Przemęt jako miasto małe w 1458 roku wystawił na wyprawę wojenną:
a) 2 żołnierzy pieszych
b) 12 żołnierzy pieszych
c) 40 żołnierzy pieszych
28. W 1660 roku Przemęt uzyskał potwierdzenie organizowania:
a) 3 turnieji rycerskich w roku
b) 6 jarmarków w roku
c) 3 jarmarków w roku
29. Bank Ludowy w Przemęcie został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w roku:
a) 1945
b) 1950
c) 1955
30. W 1939 roku w Przedmieściu ukrywał się przed Niemcami:
a) rzeźbiarz Marcin Rożek
b) burmistrz Wolsztyna Wincenty Modliński
c) nauczyciel Jan Kamiński
CZĘŚĆ 2 – HISTORIA KOŚCIOŁA W PRZEMĘCIE
31. Która rocznice położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła farnego w
Przemęcie obchodzimy:
a) 160 rocznicę
b) 260 rocznicę
c) 360 rocznicę
32. Budowę kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie rozpoczął opat:
a) Mikołaj Żegocki
b) Jan Szołdrski
c) Zygmunt Suliński

33. Hełm wieży południowej na przemęckim kościele odbudowany został staraniem:
a) ks. Stanisława Siudy
b) ks. Edwarda Majki
c) ks. Edmunda Magdziarza
34. Projektantem kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie jest:
a) Jan Catenacci
b) Tomasz Poncino
c) Antonio Pizzaro
35. Święty, który zginął wrzucony do rzeki Wełtawa to:
a) św. Jan Nepomucen
b) św. Konrad Czeski
c) św. Jan od Krzyża
36. Organy znajdujące się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie są
instrumentem:
a) 30-głosowym
b) 40-głosowym
c) 50-głosowym
37. Kwadratowy lub prostokątny ogród umieszczony wewnątrz zabudowań klasztornych
nazywamy:
a) wirydarz
b) kartusz
c) prezbiterium
38. Najstarszym elementem wystroju kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie jest:
a) obraz na ołtarzu głównym przedstawiający Wniebowzięcie NMP
b) gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem
c) rokokowa ozdobna chrzcielnica
39. Na jednym z obrazów w kościele uwieczniono postać św. Andrzeja na tle:
a) krajobrazu przemęckich jezior
b) kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie
c) płonącego Przemętu

40. Co oznacza łaciński napis „Veni coronablevis”
a) Wiedeńskie królestwo
b) Zwycięstwo niebieskiego królestwa
c) Przybądź zostaniesz ukoronowana
41. Opisz co przedstawiają zaprezentowane elementy wyposażenia kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela w Przemęcie.

Jest to ................................................

Jest to ...........................................

Jest to figura św. .................................

Fresk przedstawia scenę z historii Polski.
Jest to scena ......................................
.......................................................

Freski w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie przedstawiają uosobienia czterech
kontynentów – podpisz freski o odpowiednimi nazwy kontynentów (Europa, Azja, Afryka,
Ameryka).

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

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

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

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

CZĘŚĆ 3
42. Napisz jakie miejscowości obecnie należące do gminy Przemęt przedstawione zostały na
poniższym wycinku starej mapy – wypisz przynajmniej 5 miejscowości.

Na mapie widzimy miejscowości takie jak: ................................................................
.............................................................................................................................

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

..................……………………………………..

..............………………………………………..

…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………….

44. Uzupełnij brakujące wyrazy w tekście
I. 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 .............
roku książę ................................ za zgodą Bolesława Pobożnego nadał ziemie leżące
w okolicy Przemętu Beniaminowi ........................... . Zakonnicy przybyli na Ziemię
Przemęckie w 1278 roku i wybudowali klasztor w okolicy dzisiejszej miejscowości
………………….. . Potem klasztor przeniesiono do …………………………….., a stamtąd na
początku XV wieku do …………………… .
II.
Dwie koronacje figury Matki Bożej Ucieczki Grzeszników z Wielenia odbyły się
w ………………. roku oraz w ………………… roku.
W przemęckim klasztorze gościł król Polski ………………………………………………… . było to w
roku …………………… .
W 1098 roku sześciu zakonników opuściło klasztor w ………………………….. i udało się do
miejscowości ……………………………., gdzie wzniosło skromne zabudowy tzw. „Nowego
Klasztoru”. Ponieważ okolica, jaką wybrali oni na swoją siedzibę znajdowała się cis
tertium lapidem czyli przy trzecim ………………………….., mieszkańców klasztoru zaczęto
nazywać ………………………………. .

45. Opisz zdjęcia - co to za wydarzenie, kiedy i gdzie się odbyło?

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

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

46. Opisz w kilku zdaniach wybrany zabytek na terenie gminy Przemęt. Napisz dlaczego
wybrałeś właśnie ten.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

