Zagadnienia do konkursu o Poznaniu
Klasy III
1. Kto jest patronem naszej szkoły? - Generał Stanisław Taczak
2. Nazwa ulicy i numer, przy której znajduje się nasza szkoła.
Szkoła Podstawowa nr 62 ulica Druskienicka32
3. Jak nazywa się Pan dyrektor naszej szkoły?
Wojciech Melosik
4. W jakim wojewodztwie leży Poznań?
- w wielkopolskim
5. Jaka rzeka przepływa przez Poznań? - Warta
6. Jak nazywa się strumyk przepływający przez Podolany?
Wierzbak
7. Jaki pomnik znajduje sie na Podolanach? - Szarych Szeregów
8. Wymień 3 sławnych poznaniaków, podaj czym się zajmowali
- Karol Marcinkowski – lekarz, filantrop
- Hipolit Cegielski – przedsiębiorca, założyciel fabryki maszyn
- Edward Raczyński – fundator biblioteki, pomników w Złotej
Kaplicy w Farze, założyciel wodociągów w Poznaniu,
9. Podaj nazwę dwóch zabytków klasy „0“ w Poznaniu
Ratusz i Fara
10. Wymień stare dzielnice Poznania.
-Jeżyce, - Wilda, -Stare Miasto, - Nowe Miasto, - Grunwald
11. Jak nazywa się najdłuższa ulica Podolan. - Strzeszyńska
12. Wymień 3 jeziora leżące w Poznaniu.
- Jezioro Maltańskie - Jezioro Rusałka - Jezioro Strzeszyńskie
13.Jakie imprezy o charakterze międzynarodowym odbywają się
w Poznaniu?
- Międzynarodowe Targi Poznańskie –
14. Podaj tytuły 3 legend związanych z Poznaniem
Legenda „O założeniu Poznania”, „O poznańskich koziołkach”
.
„O Bamberce”, „O trębaczu z ratuszowej wieży”
15. Podaj nazwę 3 pomników w Poznaniu
- Adama Mickiewicza, Powstańców Wielkopolskich
- Żołnierzy Armii "Poznań", Poznańskiego Czerwca 1956
16. Podaj nazwę pomnika przyrody znajdującego się na Podolanach?
Aleja kasztanowców przy ulicy Omańkowskiej

17. Gdzie spoczywają ciała pierwszych władców Polski Mieszka I i Bolesława Chrobrego? - w poznańskiej katedrze
18. Podaj trzy wyrazy w gwarze poznańskiej
-tytka- papierowa torebka

- kejter– pies

- węborek- wiadro

19. Kto rozpowszechniał poznańską gwarę w radio?
-Stary Marych
20. W jakim powstaniu brał udział nasz patron?
w Powstaniu Wielkopolskim
21. Jakie cechy posiadał nasz patron?
był ambitnym, ale przy tym skromnym człowiekiem,
posiadał dużą kulturę osobistą,
wszystkich traktował równo,
walczył o niepodległość wykazując męstwo i opanowanie,
wytrwale dążył do celu,
pozostał wierny swoim zasadom
* Rozpoznaj i nazwij charakterystyczne budowle w Poznaniu
(Ratusz, Fara, Katedra, Teatr Polski, Teatr Wielki).

