Międzyszkolny Konkurs
„Wratislavia Aeterna”
w roku szkolnym 2009/2010
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Imię i nazwisko - …………….
68 /……………..
Łączna liczba punktów

Nazwa szkoły - ……………..

TEST
Witamy w eliminacjach międzyszkolnych!

.

1. Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi sprawdź czy Twój test składa się z
10 stron i zawiera 27 pytań. JeŜeli nie, poinformuj o tym komisję.
2. Pamiętaj, Ŝe liczy się tylko jedna odpowiedź, a wszelkie poprawki traktowane będą
jako brak odpowiedzi na pytanie.

‘

3. Do udzielania odpowiedzi uŜyj 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 zaznaczaj kółkiem lub podkreślaj odpowiedni podpunkt – w
przypadku pytań zamkniętych lub wpisuj odpowiedzi pod pytaniem w przypadku
pytań otwartych.
6. Łączny czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

Powodzenia!

2

1. Podaj nazwy wrocławskich mostów zamieszczonych poniŜej:

/4 pkt./

a)…………………………………………

b)………………………………

c)……………………………………………………………

d)……………………………….
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2. Przy jakim kościele we Wrocławiu obejrzeć moŜna Portal Ołbiński?

/1pkt./

………………………………………….
3. WskaŜ prawidłową liczbę mieszkańców Wrocławia w 1949 r.
a)
b)
c)
d)

/1pkt./

405 284 tys.
306 284 tys.
504 301 tys.
1 404 124 tys.

4. Uzupełnij tekst:

/5pkt/

Promenada Staromiejska była dziełem Ŝycia architekta miejskiego …………………………
Otaczała ona miasto za wszystkich stron z wyjątkiem fragmentu ………………… wzdłuŜ
dzisiejszej ulicy ……………….. . Miała pełnić funkcję …………………….…Jej długość
wynosi ………………. .

5. Jaką sławną kobietę beatyfikował papieŜ Jan Paweł II ?

/1pkt./

……………………………………………….

6. Fragment tryptyku przedstawia parę ksiąŜęcą. Podaj imiona i przydomki oraz wiek, w
którym Ŝyli?
/3pkt./

………………………………………………..
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………………………………………………..
7. Zaznacz prawidłową odpowiedź

/1pkt./

Przywilej powołujący do Ŝycie uniwersytet wydał:
a) Jan Luksemburski
b) Fryderyk II
c) Leopold I

8. W którym muzeum moŜna obejrzeć wystrój kuchni dolnośląskiej z XVIII / XIX w.?
/1pkt./
……………………………………………
9. Uzupełnij drzewo genealogiczne Piastów Śląskich – władców Wrocławia.

/5pkt./

Władysław II Wygnaniec /1138-1146/

Bolesław I Wysoki /1163-1201/

……………………/1201-1238/

……………………/1238-1241/

Bolesław III Rogatka /1242-1248/

……………………/1296-1301/

Henryk V /1290-1296/

Henryk III /1248-1266/

…………………../1270-1290/

…………………../1311-1335/

10. Podaj roczną datę, kiedy Wrocław podniesiono do rangi pruskiego miasta stołecznego i
rezydencjalnego, wskutek czego stał się trzecią stolicą Prus obok Berlina i Królewca.
/1pkt./
………………………………………….
11. Wymień oddziały Muzeum Miejskiego.

/4pkt./

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

12. Na ilustracji przedstawiono najstarszy plan Wrocławia. Z którego wieku pochodzi ten
plan, zidentyfikuj cztery znajdujące się tu herby.
/5pkt./

13. WskaŜ dwa kościoły, które stanowią mauzoleum wrocławskich mieszczan. /2pkt./

a)……………………………………………….
b)……………………………………………….
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14. Na ilustracji przedstawiono tympanon fundacyjny rodziny Włostowiców. Napisz, w
którym kościele został on umieszczony i z którego pochodzi wieku.
/2pkt./

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

15. Do którego wieku Ostrów Tumski był wyspą?

/1pkt./

………………………………………………
16. Gdzie przed 1945 rokiem znajdował się pomnik Aleksandra Fredry? Podaj miejsce i
roczną datę ustawienia go we Wrocławiu.
/3pkt./
………………………………………………
………………………………………………
17. Podaj nazwy wrocławskich pomników oraz ich lokalizację.

/4pkt./

a)……………………………………

b)……………………………..

c)…………………………………..

d)…………………………….
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18. Przy jakiej ulicy mieści się stara Miejska Łaźnia ?

/1pkt./

………………………………………………
19. Na niŜej zaprezentowanych rycinach są postacie z historii Śląska, które łączy stopień
pokrewieństwa. Podaj jaki to stopień oraz wymień imiona i przydomki tych postaci.
/3pkt./

……………………………………………

………………………………………

20. Jaką rolę odegrał w historii Wrocławia Paul Peikert?

/1pkt./

…………………………………………………
21. Na podstawie przedstawionych niŜej obiektów oraz detali architektonicznych wskaŜ styl,
w którym zostały one wykonane.
/4pkt./

1)…………………………………

2)…………………………………
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3)……………………………………………

4)……………………………………………

22. Wymień dwa znane Ci nazwiska działaczy tworzących niezaleŜne solidarnościowe
podziemie w okresie stanu wojennego.
/2pkt./

1)………………………………………………..
2)………………………………………………..

23. Na przełomie XII I XIII wieku Wrocław stał się ośrodkiem włączonym w sieć handlu o
lokalnym i europejskim zasięgu. Wymień trzy wielkie targi funkcjonujące w mieście. /3pkt/

1)………………………………………………..
2)………………………………………………..
3)………………………………………………..
24. Spośród wymienionych sal podkreśl te, które znajdują się we wrocławskim ratuszu.
/3pkt./
Kancelaria pisarza Rady, Sala Muzyczna, Sala im.R. Longchamps de Beriera,
Sala im. S.Banacha, Sala KsiąŜęca, Sala Wójtowska
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25. Kto i kiedy nadał dla miasta Wrocławia prawo „jednej mili”, które dawało przywilej
polegający na tym, Ŝe w promieniu mili od miasta nie mogła działać Ŝadna karczma, kram i
piekarnia?
/2pkt./
……………………………………………………
26. Podkreśl nazwiska najwybitniejszych postaci wrocławskiego środowiska literackiego.
/4pkt./
Roman Bratny, Tadeusz Zelenay, Zbigniew Herbert, Rafał Wojaczek,
Andrzej Strug, Tadeusz RóŜewicz, Urszula Kozioł, Halina Poświatowska

27. Zaprezentowany poniŜej pergaminowy dokument poświadczony został pieczęciami
księcia Henryka III, księŜnej Anny (Ŝony Henryka PoboŜnego), kasztelana wrocławskiego
Jana z Wierzbna oraz biskupa Tomasza I. Czego dotyczył ten dokument?
/1pkt./

……………………………………………

Dziękujemy za udział w konkursie.

Podpisy członków komisji:
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