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XIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce 
„60 punktów na 6 – Poznań w popkulturze” 

2019/2020 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu, przy
współudziale Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”. 
2. Celem konkursu jest:

• popularyzowanie wiedzy o regionie i mieście rodzinnym,

• rozwijanie zainteresowania jego historią i tradycją, 

• kształtowanie poczucia własnej tożsamości, 

• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji materiału, 

• kształtowanie umiejętności wspólnego działania w rodzinie, 

• zacieśnianie więzi rodzinnych przez wspólne poszukiwanie materiału. 
3. Konkurs pt. „Poznań w popkulturze” adresowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych miasta
Poznania  (…) 
6. Działania konkursowe będą przeprowadzone na dwóch poziomach edukacyjnych i w dwóch
etapach 

• Poziom klas 4-6

• Poziom klas 7-8

• Etap szkolny 17.01-24.01.2020r. 

• Etap międzyszkolny w szkole Organizatora, Os. Rzeczypospolitej 44, Poznań (…)

3) Informacji można szukać w m.in. w Internecie, CIM, przewodnikach po mieście, IKS
4) Karty sprawdza nauczyciel historii lub osoba z nim współpracująca.
5) Uczniowie, którzy otrzymali minimum 60 punktów z oddanej karty otrzymają cząstkową ocenę
celującą z historii. 
6) Troje najlepszych uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w szkole, tworzy zespół, który
bierze udział w międzyszkolnym finale. W przypadku większej liczby uczniów z taką samą punktacją 
należy zrobić dogrywkę i wybrać 3 najlepszych. 
7) Protokół z eliminacji szkolnych należy przekazać drogą elektroniczną do dnia 16.02.2020r. na
adres konkurs@dysank.pl (załącznik 2). 
Cały regulamin dostępny na stronie 
http://sp20.pl/?konkursy-miedzyszkolne,34 
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1. (6p) Symbolami Poznania rozpoznawalnymi nie tylko w Polsce stały się
poniższe obiekty.   Odszukaj i zapisz co przedstawiają oraz kto je 
zaprojektował. 

 A  B  C 

A
B
C

2.(1p) We współczesnym Poznaniu miejscem organizacji wielu imprez, 
koncertów itp. jest CK Zamek. Podobną funkcję, ale pod inna nazwą pełniła ta 
instytucja w czasach PRL. Wskaż datę jej powstania. 

a) 24.07.1960
b) 24.10.1962
c) 24.04.1966

3.(1p) Od 75 lat są muzyczną wizytówką naszego miasta. Ich zadaniem jest 
krzewienie światowej kultury muzycznej w kraju i za granicą. Ich twórcą był 
Stefan Stuligrosz. Podaj pełną nazwę zespołu. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

4.(2p) Żył kiedyś Zegarmistrz w domku pod Poznaniem, 
 co miał dwa koziołki i jedno mieszkanie. 
 A w mieszkaniu, prócz koziołków: 

        jeden stołek z czterech kołków, 
Autorka powyższego tekstu nie jest poznanianką, ale to ona spopularyzowała 
poznańskie koziołki poza Wielkopolską. Wskaż prawidłową postać. 

a) Maria Konopnicka
b) Małgorzata Musierowicz
c) Wanda Chotomska

14. (1p) Występowali w nim Zenon Laskowik i Bogdan Smoleń. W wesoły sposób
krytykowali rzeczywistość PRL. Na ich występy brakowało biletów. Co to za 
kabaret? 
a) Kabaret pod Wydrwigroszem
b) Kabaret TEY
c) Kabaret CIEĆ

15.(10p) Słuchamy różnych rodzajów muzyki popularnej, zmieniało się to 
przez lata. Jaki rodzaj muzyki uprawiają/uprawiały poniższe poznańskie 
zespoły? 
a) Lombard- ……………………………………………………..
b) 52 Dębiec- ……………………………………………………
c) Pidżama Porno- ………………………………………………
d) Kwartet Jorgi - ……………………………………………….
e) Acid Drinkers - ………………………………………………

16.(3p) Kultura popularna, masowa dociera do nas z pomocą mediów: 
radia, telewizji, prasy, Internetu. Sprawdź od kiedy działają w Poznaniu 
poniższe instytucje i połącz właściwe kreską. 
• Radio Poznań 1957 
• Telewizja Poznań 1990 
• Studenckie Radio Afera 1945 

17.(1p) Gdzie w Poznaniu mieści się siedziba Radia Poznań. Podaj adres.
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

18.(1p) Przed biblioteką medyczną w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego stoi 
pomnik lekarza, który dla jazzu zrezygnował z kariery medycznej. Skomponował 
muzykę do 65 filmów, w tym do „Dziecka Rosemary” Romana Polańskiego, 
stworzył swój własny, niepowtarzalny styl, który po przedwczesnej śmierci pianisty 
wpłynął na rozwój awangardy lat 70.   i muzyki popularnej na całym świecie. Kogo 
przedstawia pomnik? 
a) Wojciecha Kordę
b) Stanisława Moniuszko
c) Krzysztofa Komedę Trzcińskiego
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10.(6p) W czasach PRL artyści mogli śpiewać tylko takie utwory, które 
zatwierdziła cenzura. Mimo to powstawały piękne piosenki, które śpiewano w 
całym kraju. Z Poznaniem związane były takie królowe estrady jak Hanna 
Banaszak, Eleni, Anna Jantar, Halina Frąckowiak, Ada Rusowicz czy 
Urszula Sipińska.  Dopasuj artystkę do przeboju. 

a) „Cudownych rodziców mam”- …………………………………….
b) „W moim magicznym domu” - ……………………………………
c) „Miłość jak wino”- ………………………………………………...
d) „Napisz proszę”- …………………………………………………..
e) „Najtrudniejszy pierwszy krok”- ………………………………….
f) „Mój pierwszy walc”- ……………………………………………..

11.(1p) Gdzie w Poznaniu mieści się siedziba Telewizji Poznań? Podaj adres. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

12.(2p) Pyrkon -impreza dla miłośników fantasy organizowana jest przez 
Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Strona” od 2000r. Dzisiaj Festiwal 
odbywa się na poznańskich Targach. Wytrop i zapisz, gdzie po raz pierwszy go 
zorganizowano? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

13.(4p) Poznańskie neony, niektóre obecne do dziś, reklamowały konkretne 
miejsca lub instytucje. Pierwszy, który sprawiał wrażenie ruchu, doczekał 
się swojej piosenki „Neonowe, skrzydła motyle nad "Roxaną" cicho łopocą - 
pozdrów tę kolorową chwilę: Poznań nocą, Poznań nocą". Jego 
projektantem był artysta-plastyk Mieczysław Skrobacki. Podaj dokładny 
adres budynku, gdzie można go było zobaczyć. Zanotuj też imię i nazwisko 
artystki, która o nim śpiewała. 
a) …………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………

5.(5p) W latach 50-70-tych XX wieku osiedla z wielkiej płyty miały stać się nową

przestrzenią dla sztuki, aby każdy mieszkaniec mógł z nią obcować. Mecenasem wielu 
artystów była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”. Rzeźby w większości 
zachowały się do dziś. Znajdź, na którym osiedlu stoją. 

Rzeźba Autor Lokalizacja 
„Lot” Jerzy Sobociński 
„Dziewczynka z misiem” Zofia Ulatowska Gosławska 
‘W Tańcu” Katarzyna Spisak Madejczyk 
„W przestrzeni” Anna Krzymańska 
„Pokój” Czesław Wożniak 

6.(1p) Fotografia to też sztuka, choć dziś, każdy może być fotografem. Ta
osoba zapisała się w historii jako mistrz światła i cienia.  Jej prace zdobią 
wiele książek i gazet. Zasłynęła fotografując zabytki Poznania i 
Wielkopolski oraz dokumentując zniszczenia wojenne i odbudowę naszego 
miasta.  Kto to? 

a) Ryszard Andrzejewski
b) Arkady Jan Fidler
c) Roman Stefan Ulatowski

7.(2p.) Elementem popkultury są też murale i neony. Niektóre z nich to 
prawdziwe dzieła sztuki. Kiedyś neony rozświetlały centrum miasta, teraz 
moda na nie powraca. Restauruje się stare, wiesza nowe. Ale co to jest neon? 
Wyjaśnij pojęcie.  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………................

8.(1p.) Wraz z upadkiem komunizmu w Polsce nastąpiła zmiana w kulturze jedzenia. 
 Zaczęły znikać bary mleczne a zastąpiły je fast foody znane wcześniej tylko 

 z amerykańskich filmów. Ustawiały się przed nimi długie na kilkadziesiąt osób 
kolejki. Przy której ulicy otwarto pierwszą w Poznaniu restaurację Mc Donald?

a) Ul. Fredry
b) Ul. 27 grudnia
c) Pl. Wolności
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9.(22p) Uzupełnij Krzyżówkę. Pamiętaj o tytule konkursu! 
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