Międzyszkolny Konkurs
„Wratislavia Aeterna”
w roku szkolnym 2010/2011
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68 /………………...
Łączna liczba punktów

TEST
Witamy w eliminacjach międzyszkolnych!
1. Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi sprawdź, czy Twój test zawiera
7 stron oraz 30 pytań. Jeżeli nie, poinformuj o tym Komisję.
2. Pamiętaj, że liczy się tylko jedna odpowiedź, a wszelkie poprawki traktowane będą
jako brak odpowiedzi na pytanie.
3. Do udzielenia odpowiedzi użyj długopisu lub pióra w kolorze niebieskim lub czarnym. Pisz
czytelnie !
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadaj pytanie członkowi Komisji przed
rozpoczęciem pisania.
5. Wypełniając test podkreśl odpowiedni podpunkt – w przypadku pytań zamkniętych
lub wpisuj odpowiedź pod pytaniem – w przypadku pytań otwartych.
6. Łączny czas rozwiązania testu wynosi 60 minut.

Powodzenia !
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1.

Podaj nazwy parków/ogrodów Wrocławia pokazane na zdjęciach:

/4 pkt.

a) ………………………………………………

b) ………………………………………………

c) ………………………………………………

d) ………………………………………………

2.

Uzupełnij zdania:

/4 pkt.

Pierwszy kościół św. Wojciecha wzniesiono w roku………, a obecny został poświęcony w 1331 r.
przez ………………………… …………………………. . W 1139 r. przez Piotra Włosta zostało
ufundowane opactwo na………………i benedyktynów. W kościele św. Jakuba ( później św.
Wincentego ) do 1945 r. znajdował się grobowiec księcia śląskiego, fundatora
………………………… …………………………. .

3.

Wskaż poprawną liczbę, która określa powierzchnię Wrocławia w jego granicach /1 pkt.
w 1970 r.:
392,8 km2,

492,9 km2,

292,8 km2.
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4. Połącz właściwą pierzeję Rynku z jej nazwą :
a / pierzeja zachodnia
b/ pierzeja wschodnia
c/ pierzeja południowa
d/ pierzeja północna

/4 pkt.

1/ strona Zielonej Rury
2/ strona Złotego Pucharu
3/ strona 7 Elektorów
4/ strona Targu Łakoci

a /………. b /………. c / ………. d / ……….

5.

W którym roku uruchomiono pierwszą we Wrocławiu, a zarazem pierwszą na terenie
obecnej Polski, linię tramwaju elektrycznego. Wskaż jej trasę.

/2 pkt.

…………………………………………………..
…………………………………………………..
6. Uporządkuj według kolejności powstania obiekty – symbole Wrocławia :
a/
b/
c/
d/

/4 pkt.

jezuicka Leopoldina
Hala Stulecia
siedziba władz Rejencji Wrocławskiej
Dworzec Świebodzki

a /………. b /………. c / ………. d / ……….

7. W 1983 r. papież Jan Paweł II w czasie pierwszego pobytu we Wrocławiu ogłosił, że
błogosławiony, pochowany w kaplicy kościoła Św. Wojciecha przy pl. Dominikańskim,
będzie także patronem miasta. O kim mowa ?
/1 pkt.
……………………………………………………….
8. Z którego roku pochodzi najstarsza zachowana pisana wzmianka o Wrocławiu ?

/1 pkt.

………………………………………………..
9. Wyjaśnij dlaczego trasa W-Z została ochrzczona nazwą Odra-Bałtyk?

/1 pkt.

…………………………………………………………
………………………………………………………….
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10.

Podaj nazwisko i imię inicjatora festiwalu muzycznego Wratislavia Cantans?

/1 pkt.

…………………………………………………………

11.

Wymień, w którym roku i pod jaką nazwą powstał teatr Henryka Tomaszewskiego ?

/2 pkt

…………………………………………………………

12.

Wskaż cztery żądania wrocławskich manifestantów z 1956 r.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

13.

/4 pkt.

powrót Wilna i Lwowa do Polski
wyjaśnienia sprawy katyńskiej
zlikwidowania PZPR
Rosjanie mieli przestać pełnić najwyższe stanowiska
hasła solidarności z walczącymi Węgrami
odejście od władzy Wł. Gomułki
wojska rosyjskie miały opuścić Polskę

Podaj, z jakiego miasta przeniósł do Wrocławia swoją działalność Jerzy Grotowski
i Teatr Laboratorium ?

/1 pkt.

…………………………………………………………

14.

Plac Nowy Targ w obecnej zabudowie powstał w roku…………………

15.

Podaj, jakie były okoliczności zniknięcia z cokołu pomnika Fryderyka Wilhelma III / 2 pkt.
w 1947 r.

/ 1 pkt.

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

16.

Kto był inicjatorem wykonania i dla uczczenia której rocznicy powstało we Lwowie / 2 pkt.
monumentalne dzieło Panorama Racławicka, które znajduje się obecnie we Wrocławiu.
…………………………………………………
…………………………………………………
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17.

Podaj nazwę centralnej wieży Uniwersytetu Wrocławskiego.

/1 pkt.

………………………………………………..

18.

Na podstawie zamieszczonych ilustracji :

/ 4 pkt.

- wpisz nazwy prezentowanych budowli
- podaj nazwisko architekta – twórcy dzieł

…………………………………….
…………………………………….

…………………………………
…………………………………

………………………….
.........................................
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19. Wskaż poprawną liczbę Niemców, którzy przebywali we Wrocławiu w maju 1945 r.?
165 tys.,

150 tys.,

/ 1 pkt.

162 tys.

20. Podaj, które pomniki zniknęły z inicjatywy władz niemieckich, z cokołów w 1944 r.,
w celu zabezpieczenia ich przed działaniami wojennymi ?

/ 3 pkt.

…………………………………………………………………..
21. Dlaczego Wrocław w roku 1938 otrzymał nowy herb?

/ 1 pkt

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

22. Dnia 27 września 1936 r. we Wrocławiu zorganizowano triumfalny przejazd
dla Adolfa Hitlera. Napisz, z jakiej okazji ?

/ 1 pkt.

………………………………………………………………
23. Podaj datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia oblężenia Wrocławia przez wojska
napoleońskie . Kto nimi dowodził?

/ 3 pkt.

……………………………………………………………..
24. Wykaż, jak dla polskości Wrocławia przysłużyły się następujące osoby :

/ 3 pkt.

Jerzy Samuel Bandtkie ………………………………………………………..
Wilhelm Gottlieb Korn………………………………………………………….
Samuel Beniamin Klose ……………………………………………………….

25.

Wymień trzy dziedziny przemysłu, które rozwinęły się we Wrocławiu w XIX w.

/ 3 pkt.

………………………………………………..
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26. W którym roku książę Henryk IV Prawy nadał miastu prawo składu
/ pierwszy taki przywilej w Polsce /. Na czym polegał powyższy przywilej ?

/ 2 pkt.

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

27.

Do podanych opisów dopisz nazwiska postaci związanych z Wrocławiem :

/ 3 pkt.

- Urodzona we Wrocławiu, patronka Europy; z pochodzenia Żydówka,
z wyboru zakonnica katolicka ………………………………………
- Z wykształcenia filolog klasyczny; autor powieści kryminalnych o
przedwojennym Breslau ……………………………………………
- Zwano go śląskim Rembrandtem …………………………………..

28.

Dopisz, gdzie się znajdują :

/ 4 pkt.

- Brama Kluszczana ………………………………………………….
- Galeria sławnych Wrocławian ……………………………………...
- Obraz Matki Boskiej Sobieskiego / Madonna Wrocławska / ………..
-

Najwyżej położony wrocławski most ………………………………

29. Wrocławska społeczność żydowska była podzielona na dwie grupy religijne,
/ 2 pkt.
dlatego każda z grup miała własną synagogę. Połącz w pary grupę religijną z synagogą.

a) konserwatyści /ortodoksyjni
b) liberalni

1. Nowa Synagoga
2. Pod Białym Bocianem
3. Pod Białym Pawiem

a /………. b /……….
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30.

Kogo wyobraża głowa w trzecim polu herbowym oraz na hełmie?

/ 2 pkt.

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

Dziękujemy za udział w konkursie

Podpisy członków Komisji :
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