
XX OLIMPIADA WIEDZY O KURPIOWSZCZYŹNIE 

 

Imię i nazwisko uczestnika/ów: …………………………………...………..………..………… 

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

Szkoła: …………………………………………………………………………..….………….. 

Adres/kontakt: ………………………………………………………….………………..…….. 

 

Część pierwsza - test 

W pytaniach od 1 do 20 należy zaznaczyć  wszystkie prawidłowe odpowiedzi (można za nie 

uzyskać maksymalnie 25 punktów)

 

1. Aktualnie miejscowości Kurpiowszczyzny leżą na terenie województw: 

a) mazowieckiego b) warmińsko - 

mazurskiego 

c) podlaskiego

 

2. Określenie ,,kurp” pochodzi od: 

a) chodaków plecionych z łyka lipowego 

b) nazwy broni strzeleckiej 

c) nazwy potrawy regionalnej 

 

3. Powiat Ostrołęcki jako największy powiat z terenu Kurpiowszczyzny powstał w roku: 

a) 1025                                         b) 1445                                             c)1918 

 

4. Podaje się, że w skład Powiatu Ostrołęckiego, stanowiącego główną część Kurpiowszczyzny, 

wchodzi: 

a) 10 gmin z 401 

miejscowościami 

b) 11 gmin z 358 

miejscowościami 

c) 12 gmin z 512 

miejscowościami 

 

5. ,,Sosny bartne’’ są charakterystyczne dla rezerwatu: 

a) Czarnia b) Karaska c) Serafin 

6. Kaplicę misyjną w Myszyńcu, aby przeciwstawić się wpływom protestantyzmu z Prus, 

zbudowali w XVII wieku: 

a) pszczelarze 

 

b) księża Jezuici c) bracia 

Bernardyni 

 

7. Storczyk krwisty, pływacz średni, wełnianka delikatna i wierzba lapońska to rzadkie  

i chronione gatunki roślin na Kurpiach, które żyją głównie w rezerwacie: 

a) Serafin b) Olsy 

Płoszyckie 

c) Tabory 

 

8. Puszcza Zielona zwana też Kurpiowską lub Myszyniecką od początku polskiej 

państwowości należała do książąt mazowieckich, a później do królów polskich.  

W ich imieniu władze puszczy sprawowali starostowie: 

a) przasnyski b) łomżyński c) ostrołęcki 

 



9. Rzeźbiona z drewna jałowcowego laska, której rękojeść wieńczył wyrzeźbiony kogut,  

a u jej nasady znajdowała się wyrzeźbiona pszczoła była symbolem władzy: 

a) starosty bartnego 

b) starosty ostrołęckiego 

c) starosty kolneńskiego 

 

10. Rezerwat „Podgórze” to rezerwat leśny utworzony 1987 roku na terenie gminy: 

a) Baranowo b) Czarnia c) Kadzidło 

 

11. Pierwszy raz największa aktualnie na Kurpiowszczyźnie impreza folklorystyczna 

„Miodobranie Kurpiowskie” odbyła się: 

a) w 1977 roku na polanie w Zawodziu 

b) w 1978 roku na wiejskim placu w Wykrocie 

c) w 1976 roku na placu szkoły podstawowej w Myszyńcu 

 

12. Rzeki przepływające przez Kurpiowszczyznę, które stanowią prawobrzeżny dopływ 

Narwi to: 

a) Omulew b) Szkwa c) Czeczotka

13. ,,Darcie pierza’’ to widowisko ludowe, które od kilku lat odbywa się w: 

a) Lelisie b) Turośli c) Nowogrodzie 

 

14. Kraszenie, oklejanie i rysowanie to sposoby zdobienia: 

a) pisanek wielkanocnych 

b) ciastek wypiekanych z okazji nowego roku 

c) wycinanek 

 

15. Znane Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec” ma swoją główną siedzibę na terenie gminy: 

a) Zbójna b) Czarnia c) Jednorożec

 

16. Ksiądz Władysław Skierkowski był: 

a) biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej 

b) jednym z największych pisarzy pochodzących z Kurpiowszczyzny 

c) osobą, która zebrała i spisała bardzo dużo wartościowych kurpiowskich pieśni 

ludowych 

 

17. Gmina Turośl należąca do Kurpiowszczyzny jest położona na terenie województwa: 

a) warmińsko -  

mazurskiego 

b) podlaskiego 

 

c) mazowieckiego 

 

18. Bohaterem ludowym Kurpiowszczyzny jest: 

a) Stach Konwa b) Jan Kiliński c) Adam Chętnik 

 

19. ,,Powolniak”, ,,stara baba”, ,,fafur” to nazwy: 

a) zabaw ludowych 

b) potraw regionalnych 

c) tańców kurpiowskich 

 

20. Założycielem jedynego, a zarazem jednego z największych w Polsce skansenu 

kurpiowskiego  był: 

a) Adam Chętnik b) Oskar Kolberg c) Jan Zamojski 



Część druga – zadania praktyczne  

Należy wykonać zadania według podanych zaleceń. Każde z nich należy podpisać,  

tzn. podać, kto jest jego wykonawcą i nazwę szkoły, w której się uczy. 

 

1. Napisz krótkie opowiadanie dotyczące twojego udziału w wydarzeniu, które zawierało 

w swoim programie  elementy związane z kulturą, tradycją czy zwyczajami 

kurpiowskimi, używając argumentacji zachęcającej do wzięcia w nim osobistego 

udziału. Powinno ono składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia i nie może 

zawierać więcej niż 1800 znaków (wraz ze spacjami) tj. liter, znaków 

interpunkcyjnych.  

2. Opisz wybrany przedmiot, strój lub instrument muzyczny związany  

z Kurpiowszczyzną w taki sposób, by zachęcić innych do jego posiadania. Możesz 

zamieścić jego zdjęcie lub rysunek. Wszystko to powinno zmieścić się na jednej 

stronie formatu A4.  

3. Wskaż (wypisz) materiały i narzędzia oraz podaj pożądaną kolejność działań 

związanych z wykonaniem pięknych pisanek, palmy wielkanocnej lub wycinanki 

kurpiowskiej.  

4. Opracuj plakat (format nie większy niż A3) zapraszający na jedną ze znanych 

kurpiowskich imprez folklorystycznych dla mieszkańców z innych regionów naszego 

kraju. 

5. Wykonaj album (maksymalnie 15 stron) lub prezentację multimedialną (maksymalnie 

15 slajdów) ukazującą działalność jednej z organizacji pozarządowych, zakładu pracy, 

gospodarstwa (np. rolnego albo agroturystycznego) lub osoby funkcjonujących na 

terenie Kurpiowszczyzny, która skutecznie wpływa na rozwój i promocję kultury 

kurpiowskiej i regionu.  

 

Pomocnymi w wykonaniu poszczególnych zadań mogą być m.in. następujące publikacje: 

1. Miodobranie Kurpiowskie, Wydawca Agencja Informedia, Ostrołęka 2000; 

2. Dzieje Powiatu Ostrołęckiego, pod red. J. Gołoty, J. Kijowskiego i J. Mironczuka, 

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2018; 

3. KURPIE. Magazyn Regionalny, Wydawca Związek Kurpiów; 

4. Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej, R. Gawrych, dwa wydania: Wydawca 

SIGiE, Ostrołęka 208, Wydawca NWSP, Białystok 2012.  

 

Wykonane zadania (wypełniony test i zadania praktyczne) należy przesłać pocztą  

lub dostarczyć w inny sposób do: 

- siedziby Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce, Aleja Wojska 

Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka  

lub do jednej ze szkół podstawowych SIGiE mających swoją siedzibę w następujących 

miejscowościach:  

- Czarnotrzew 18, 06-320 Baranowo 

- Pełty 37, 07-430 Myszyniec  

- Pupkowizna 38, 07-437 Łyse  

- Rżaniec 14A, 07-416 Olszewo-Borki  

- Warmiak 16, 07-437 Łyse  

nie później niż do 30 kwietnia 2020 r. 

W przypadku pytań i wątpliwości szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 

telefonów: 29 769 15 26, 668 808 337, e-mail: zssigie@interia.pl. 


