
Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 
 

Imi ę i nazwisko…………………………………………………………………. 

Szkoła……………………………………………………………………………. 

Masz 45 minut na udzielenie odpowiedzi, poprawną odpowiedź zaznacz kółkiem  

lub uzupełnij wykropkowane miejsca. Życzymy powodzenia! 

 

 
1. Jak zatytułowana jest książka Danuty Wałęsy- żony prezydenta RP Lecha Wałęsy?       1p. 

 
a) „Wspomnienia o Lechu Wałęsie” 
b) „Marzenia i tajemnice” 
c) „Danuta Wałęsa” 

 
2. Kto jest reżyserem biograficznego filmu „Wałęsa” (2013)?                                             1p. 

 
a) Agnieszka Holland 
b) Andrzej Wajda 
c) Zbigniew Zamachowski 

 
3. Napisz kogo przedstawiają portrety:                                                                                  3p. 
 

        

 
 
a)……………………………  b) ……………………………..     c) ……………………………….. 
 
 
 
4. Gdzie w Europie znajduje się uznany za najpiękniejszy zegar słoneczny zaprojektowany 

przez Adama Adamandego Kochańskiego?                                                                       1p. 
 

a) Pałac w Wilanowie (elewacja) 
b) Kaplica Sykstyńska w Rzymie 
c) Klasztor oo. Bernardynów w Skępem 

 
 
 
 



5. Gdzie znajduje się herb ziemi dobrzyńskiej zamieszczony na poniższym obrazku?         1p. 
 

 
a) na tumbach grobowych Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka  
      w Katedrze Wawelskiej 
b) na sarkofagu św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej 
c) w pałacu Branickich w Białymstoku 

 
6.Gdzie znajdują się poniżej przedstawione obiekty?                                                           3p. 
 

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

 
7. Jak nazywa się pisarka urodzona w Złotopolu koło Lipna (napisała wiele wierszy i powieść 
„Polne koniki”) ?                                                                                                                      1p. 
 

a) Ewa Szelburg – Zarembina 
b) Jadwiga Jałowiec 
c) Krystyna Sarnowska 

 
8. Który ze znanych pisarzy związanych ze Skępem rozsławił naród zwany Kirgizami?      1p. 
 
 a) Jerzy Pietrkiewicz 
 b) Edward Walasiewicz 
 c) Gustaw Zieliński 
 
9. Gdzie pochowano prochy poety Polaka z Londynu, urodzonego w Fabianach – Jerzego 
Pietrkiewicza ?                                                                                                                         1p. 
 

a) Fabianki 
b) Skępe 
c) Czernikowo 

 



10. Gdzie znajduje się wiatrak Koźlak z Zadusznik?                                                              1p. 
 

a) w Zadusznikach 
b) w Kłóbce 
c) w Sierpcu 

 
11. Przyporządkuj (wstaw cyfry) kolory flagi do miejscowości:                                            3p. 
 
 a) niebieski, biały, czerwony…….                          1. Dobrzyń nad Wisłą                               
 b) niebieski, żółty, zielony …….                             2. Rypin                                                    
 c) niebieski, żółty, biały                                           3. Tłuchowo                 
     
12. Corocznie w Skępem organizowany jest ogólnopolski konkurs im. Gustawa Zielińskiego. 
Jest to konkurs:                                                                                                                         1p. 
 

a) poetycki 
b) muzyczny 
c) historyczny 
 

13. Napisz imię i nazwisko osoby, o której mowa:                                                                 4p. 
 
Urodzony w Lipnie w roku 1840; powieściopisarz, nowelista, aktor, reżyser, historyk teatru. 
Stefan Żeromski napisał o nim „ Jest nienaśladowany. Każdy ruch wystudiowany, począwszy 
od ubrania, skończywszy na ruchu najdrobniejszym- wszystko autentyczne, nieskończenie 
dobre.” 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Urodzony ok. 1370 roku; prawnik, pisarz polityczny, rektor Akademii Krakowskiej. Po jego 
śmierci Jan Długosz napisał: „Jego cnoty godnym go czynią umieszczenia między ludźmi 
znakomitymi. Ze wszystkich bowiem tego wieku, nie powiem doktorów, ale ludzi, nikt z 
większą gorliwością nie starał się o odzyskanie ziem: pomorskiej, chełmińskiej i 
michałowskiej, zabranych przez Krzyżaków pruskich.” 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Urodzony w 1810 roku; kompozytor i pianista, na ziemi dobrzyńskiej przebywał w 1824-
1825. Cyprian Kamil Norwid napisła o nim: „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a 
talentem świata obywatel…” 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Urodzony ok. 1380 r. w Lasotkach w ziemi dobrzyńskiej; biskup kujawski, dyplomata, 
polityk. Jan Długosz napisał o nim: „M ąż rzadkiego rozumu i dziwnej do wszelkich spraw 
zręczności. Nauk wszelkich miłośnik; przez swoje cnoty i chwalebne dzieło tak głośną w 
świecie pozyskał sławę, że Polska przez długie lata podobnego jemu nie wyda męża i kto wie, 
czy kiedyś wydać zdoła. Ani w domu Dołęgów, ani w całym narodzie polskim nie widział ów 
wiek tak świetnego przykładu i cnoty” 
 
………………………………………………………………………………………………… 



14. Gdzie na ziemi dobrzyńskiej znajdują się zamki obronne?                                               1p. 
 

a) Bobrowniki, Złotoria, Radziki 
b) Bobrowniki, Złotoria, Rokicie 
c) Rokicie, Trutowo, Bobrowniki 
 

15. W jakiej miejscowości został podpisany akt nadania praw miejskich dla miejscowości 
Lipno?                                                                                                                                      1p. 
 

a) w Lipnie 
b) w Bobrowniach 
c) w Dobrzyniu nad Wisłą 
 

16. Wyjaśnij pojęcia:                                                                                                                3p. 
 
 konstrukcja zrębowa- ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

ulicówka-…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………. 

 
 owalnica-……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………. 
 
17. Które z gmin nie należą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej?                         1p. 
 

a) Bobrowniki, Brzuze, Dobrzyń nad Wisłą 
b) Osiek, Wąpielsk, Świedziebnia 
c) Szczutowo, Golub –Dobrzyń, Mochowo 

 
18. Przyporządkuj zabytki (wstaw cyfrę) do gminy na której leżą:                                        3p. 
 

a) drewniany kościół w Czarnem……….                                      1. Wielgie 
b) kościół karmelitów w Trutowie………..                                    2. Zbójno 
c) kościół w Oborach ………..                                                       3. Kikół 

 
19. Dopasuj miejscowości ziemi dobrzyńskiej do powiatu:                                                    6p. 
 

a) Czernikowo, Lubicz, Obrowo ………                                   1. toruński 
b) Szczutowo, Mochowo, Rozciszewo………                          2. płocki 
c) Górzno, Świedziebnia, Osiek…………..                              3. lipnowski 
d) Ciechocin, Radomin, Zbójno ………..                                  4. brodnicki 
e) Budzeń Duży…..                                                                   5 golubsko-dobrzyński. 
f) Tłuchowo, Skępe, Dobrzyń nad Wisłą,…………                 6.sierpecki 

 
 
 



20. Geograficzny środek ziemi dobrzyńskiej stanowią okolice:                                              1p. 
 
 a) Chrostkowa 
 b) Kikoła 
 c) Lipna 
 
21. W roku 1138 ziemia dobrzyńska weszła w skład:                                                            1p. 
 
 a) Kujaw 
 b) Ziemi Chełmińskiej 
 c) Mazowsza 
 
22. Kto w średniowieczu nie najeżdżał na ziemię dobrzyńską?                                              1p. 
 
 a) Jaćwingowie  
 b) Tatarzy 
 c) Litwini 
 
23. Do kogo należała ziemia dobrzyńska po bitwie pod Płowcami w 1331 roku?                  1p. 
 
 a) Polski 
 b) Krzyżaków 
 c) Prus 
 
24. Za panowania jakiego króla powstał herb ziemi dobrzyńskiej?                                        1p. 
 
 a) Władysława Opolczyka 
 b) Kazimierza Wielkiego 
 c) Władysława Łokietka 
 
25. Dokończ zdania:                                                                                                                 2p. 
 
 a) W XVI w. zaczęli się osiedlać ludzie pochodzący z innych krajów, byli to osadnicy

 ………………………………...wyznania ewangelickiego. 

b) Najwięksi posiadacze ziemscy na ziemi dobrzyńskiej w XIV wieku to ród 

……………………………….. 

 


