Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej dla Szkół Podstawowych
Imię i nazwisko……………………………………………………………………
Szkoła…………………………………………………………………………….
Masz 45 minut na udzielenie odpowiedzi, poprawną odpowiedź zaznacz kółkiem lub
uzupełnij wykropkowane miejsca. Życzymy powodzenia!

1. Jak zatytułowany jest musical Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy dotyczący biografii
Poli Negri?
1p.
a) Pollita
b) Na balu z Valentino
c) Pola Negri – droga do sławy

2. Kto wcieli się w rolę Lecha Wałęsy w filmie reżyserowanym przez Andrzeja Wajdę „Wałęsa”?
1p.
a) Paweł Małaszyński
b) Daniel Olbrychski
c) Robert Więckiewicz
3. Napisz kogo przedstawiają niżej zamieszczone portrety:

3p.

a)……………………… b)……………………… c)…………………….
4. Gdzie znajduje się późnorenesansowe epitafium kasztelana Jana Karnkowskiego z żoną
Jadwigą z Nadborskich?
1p.
a) Łęczyca
b) Lipno
c) Karnkowo
5. Z którego wieku pochodzą ruiny zamku w Bobrowniach?
a) XI
b) XIV / XV
c) XV / XVI

1p.

6. Stanisław Murzynowski (Suszycki) urodzony na ziemi dobrzyńskiej był:

1p.

a) nadwornym bibliotekarzem, zegarmistrzem Jana III Sobieskiego
b) autorem pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język polski
c) obrońcą zamku krzyżackiego
7. Który z poniższych obrazków przedstawia strój Zakonu Braci Dobrzyńskich?

a)

b)

c)

8. Przyporządkuj ( wstaw cyfrę w ……), w którym wieku powstały miejscowości:
a) Dobrzyń ………
b) Skępe ………..
c) Rypin ………..

1p.

3p.

1. XV
2. XIII
3. XIV

9. Z jaką miejscowością na ziemi dobrzyńskiej związana była autorka „Nocy i dni” – Maria
Dąbrowska?
1p.
a) Płonne
b) Szafarnia
c) Wąpielsk
10. W jakiej miejscowości na terenie ziemi dobrzyńskiej zamieszkiwała Ewa Szelburg –
Zarembina (autorka wierszyków dla dzieci)?
1p.
a) Wąpielsk
b) Świedziebnia
c) Wymyślin (Skępe)
11. Gdzie znajdują się ruiny zamku Kazimierza Wielkiego?

1p.

a) Złotoria
b) Bobrowniki
c) Dobrzyń nad Wisłą
12. U jakiej rodziny przebywał Fryderyk Chopin podczas wakacji?
a) Dziewanowskich
b) Dzierżanowskich
c) Działyńskich

1p.

13. Jak nazywały się w stroju dobrzyńskim czepki czubate noszone przez mężatki?

1p.

a) chłopki
b) czepce
c) berety
14. W jakiej miejscowości przyznawana jest doroczna nagroda im. Adama Adamandego
Kochańskiego przyznawana osobom zasłużonym dla kultury ziemi dobrzyńskiej?
1p.
a) Górzno
b) Rypin
c) Dobrzyń nad Wisłą
15. Jaki zakon w okresie rozbicia dzielnicowego osadził Konrad Mazowiecki ok.1228
w Dobrzyniu nad Wisłą? Napisz pełną nazwę.

1p.

…………………………………………………………………………………………….
16. Napisz imię i nazwisko osoby, o której mowa:

4p.

a) Urodzony w 1943 polski polityk i działacz związkowy, pierwszy przewodniczący
„Solidarności”, opozycjonista w okresie PRL.
…………………………………………………………………………………………
b) Właściciel Chełmicy i Płomian w ziemi dobrzyńskiej, w 1405 r.za obronę zamku
przed Krzyżakami otrzymał od władysława Jagiełły wójtostwo miasta Dobrzynia.
Po wielkiej wojnie z zakonem został ścięty wraz z synami.
…………………………………………………………………………………………..
c) Postać na pół historyczna, na pół legendarna pierwsza polska studentka.
………………………………………………………………………………………….
d) Urodzona w Lipnie , uczęszczała do warszawskiej szkoły baletowej przy Teatrze
Wielkim. Jako tancerka debiutowała w „Jeziorze łabędzim.”
………………………………………………………………………………………
17. Gdzie na ziemi dobrzyńskiej znajdują się kościoły drewniane?

1p.

a) Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Ciechocin, Bobrowniki, Czernikowo
b) Chrostkowo, Czarne, Wielgie, Ostrowie, Grochowalsk
c) Rypin, Obory, Skępe, Górzno
18. Podaj nazwę najstarszego miasta na ziemi dobrzyńskiej.
………………………………………………………………………………………

1p.

19. Przyporządkuj osoby do odpowiedniej grupy:

6p.

Leszek Balcerowicz, Ewa Szelburg- Zarembina, Jerzy Pietrkiewicz, Paweł Włodkowic, Lech
Wałęsa, Adam Adamandy Kochański.
a) naukowcy:………………………………………………………………………
b) politycy:…………………………………………………………………………
c) pisarze:……………………………………………………………………….....
20. Dobrzyń był wielokrotnie zagarniany przez Krzyżaków, w jakich latach?

1p.

a)1329, 1392, 1409
b) 1238, 1400, 1410
c) 1320, 1380, 1440
21. Przyporządkuj ( wstaw cyfrę) lata życia z osobą:
a) Kazimierz V……….
b) Artur Zawisza Czarny ……….
c) Konrad Mazowiecki …………

3p.
1)1187-1247
2)1809-1833
3)1351-1377

22. Wybierz spośród podanych kościół zbudowany w stylu barokowym:

1p.

a) kościół w Rokiciu
b) kościół w Czernikowie
c) kościół w Oborach
23. Podpisz miejscowości, w których znajdują się zamki, ruiny zamków:

3p.

a)…………………………… b)………………………….. c)………………………….

24. Dokończ zdania:

6p.

a) Lecha Wałęsa urodził się w 1943 roku w miejscowości………………………
b) Legendarna Nawojka w przebraniu chłopca studiowała na Akademii Krakowskiej
pod przybranym imieniem ………………………..
c) Ziemia dobrzyńska od południa i zachodu graniczy z regionem
…………………….. na północy z Ziemią ……………………… i Ziemią
………………………., a od wschodu z …………………….
25. Kto w średniowieczu najeżdżał na ziemię dobrzyńską ?
a) Tatarzy
b) Ormianie
c) Litwini

1p.

