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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY – 17 STYCZNIA 2017 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich 

rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 

X 

X 

X 

X 
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Zadanie 1. (5 p.) 

W każdym wierszu tabeli podkreśl termin lub postać, które nie należą do wskazanej grupy. 

(A) Reformatorzy ustroju ateńskiego. Perykles                 Miltiades                 Solon 

(B) Pojęcia opisujące ustrój Aten. eklezja           trybun ludowy           ostracyzm 

(C) 
Grupy społeczne w starożytnej 

Sparcie. 
heloci                  periojkowie                  metojkowie 

(D) 
Politycy rzymscy okresu 

republikańskiego. 
Juliusz Cezar       Dioklecjan       Pompejusz Wielki 

(E) Zabytki architektury rzymskiej Partenon            Panteon            świątynia Saturna 

 

Zadanie 2. (4 p.) 

Na podstawie poniższego planu miasta średniowiecznego oraz własnej wiedzy oceń, które 

z poniższych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz literę P przy zdaniu prawdziwym, 

a literę F przy zdaniu fałszywym. 

 

(A) Miasto przedstawione na planie miało charakter osady zamkniętej. ……. 

(B) Pierwsze miasta na prawie niemieckim zaczęto lokować w Polsce w I poł. XII w. ……. 

(C) Powyższe miasto powstało na prawie lokacyjnym polskim. ……. 

(D) Władze miasta urzędowały w miejscu oznaczonym nr 1. ……. 
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Zadanie 3. (3 p.) 

Każdemu władcy przyporządkuj literę odpowiadającą nazwie rodu (dynastii), z którego się 

wywodził. 

(A) Włodzimierz Wielki ……… 

(B) Karol Wielki  ……… 

(C) Otton I   ……… 

A. Merowingowie    B. Rurykowicze    C. Karolingowie    D. Ludolfingowie 

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Podaj nazwy ziem, które w 1018 r. przyłączył do Polski Bolesław Chrobry. 

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

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Uzupełnij tabelę dotyczącą plemion polskich w IX/X w., wpisując w wykropkowane miejsca 

właściwe nazwy. 

 
Plemię Kraina 

Główny gród 

(grody)  
Główna rzeka 

(A) Polanie 
…………………… 

Poznań, Gniezno Warta 

(B) 
…………………… 

Małopolska 
…………………… 

Wisła 

(C) Ślężanie 
…………………… …………………… …………………… 

 

Zadanie 6. (4 p.) 

Przeczytaj zamieszczony tekst i wykonaj polecenia. 

Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani, i synowie ich 

Mieszko i Lambert – nie wiem, jakiego to plemienia ludzie, sądzę jednak, że to byli 

Sardyńczycy, ponieważ ci są rządzeni przez czterech „panów” – mieli nadać świętemu 

Piotrowi w całości jedno państwo, które zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi 

przynależnościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku długim morzem 

[stąd] granicą Prus aż do miejsca, które nazywa się Ruś, a granicą Rusi ciągnąc aż do 

Krakowa i od tego Krakowa aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, 

a od tego Alemure aż do ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd wzdłuż 

rzeki Odry aż do rzeczonego państwa Schinesghe. 

Źródło: Wiek V-XV w źródłach. Wybór w tekstach źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli 

historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 100. 
 

A) Podaj używaną w historiografii nazwę tego tekstu. 

....................................................................................................................................................... 

B) Napisz, kto jest uznawany za wystawcę opisanego dokumentu. 

....................................................................................................................................................... 

C) Napisz, do kogo był adresowany opisany dokument. 

....................................................................................................................................................... 

D) Podkreśl w tekście fragment zawierający dyspozycję wystawcy opisanego dokumentu. 
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Zadanie 7. (1 p.) 

Z podanych zdań wybierz i zaznacz wszystkie zdania fałszywe.  

 

A) Za panowania Mieszka II doszło do najazdu Brzetysława na Polskę. 

B) Bolesław Chrobry po śmierci Mieszka I przepędził macochę i przyrodnich braci. 

C) Władysław Herman dokonał podziału Polski między siebie i dwóch synów. 

D) Za panowania Mieszka II na ziemiach polskich rozpowszechnił się immunitet. 

E) Bolesław Śmiały koronował się na króla Polski dzięki poparciu papieża Grzegorza VII. 

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Wymienione niżej wydarzenia (A – D) ułóż w kolejności chronologicznej, wpisując 

odpowiednio w wykropkowane miejsca ich oznaczenia literowe. 

 

A) Bitwa pod Legnicą.  

B) Zjazd Piastów w Gąsawie.  

C) Najazd króla niemieckiego Henryka V na ziemie polskie. 

D) Śmierć Bolesława Krzywoustego.  

 

1. ……….    2. ……….    3. ……….    4. ………. 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Spośród podanych w ramce ziem wybierz i wpisz poniżej nazwy tych, które należały do 

Władysława Łokietka pod koniec jego panowania. 

Pomorze Gdańskie, Śląsk, Małopolska, Wielkopolska, Podole, ziemia łęczycko-sieradzka, 

Kujawy 

 

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

 

Zadanie 10. (3 p.) 

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Statuty nieszawskie 

Przede wszystkim więc przyrzekamy, dając nasze słowo królewskie, że wszystkim 

mieszkańcom naszego królestwa zachowamy w całości wszystkie prawa, które przyznali im 

nasi poprzednicy. Nie będziemy nakazywać, aby komukolwiek odbierano dobra, nie każemy 

nikogo więzić, jeśli wpierw sądownie nie udowodnią mu winy.  

Dalej przyrzekamy, że gdy wypadnie nam wyruszyć na wyprawę poza granice królestwa, 

wszystkim ziemianom naszym, którzy z nami pójdą, przez czas trwania wyprawy płacić 

będziemy według praw ziemskich [...].  

Dalej przyrzekamy, że odtąd od ziemian lub ich ludzi nie będziemy żądać żadnych opłat lub 

danin czworaków lub sześciu groszy, lecz poprzestaniemy zgodnie z dawnym zwyczajem na 

pobieraniu opłaty dwóch groszy od każdego łanu. [...].  

Dalej postanawiamy, że dzierżawcy naszych dóbr, mieszkańcy naszych miast i tubylcy, 

a także duchowni powinni na żądanie zwracać zbiegów tym, od których uciekli, i do 

zwrócenia ich zobowiązani są według zwyczajowego prawa ziemskiego; jeśliby zaś wezwani 

nie uczynili tego i nie dbali o zwrócenie zbiegów, wtedy domagającemu się zwrotu zbiegów 

mają za karę zapłacić trzy grzywny i trzy sądowi, lecz po zapłaceniu takiej kary mimo to 

zobowiązani będą zwrócić zbiegów.  
M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Ćwiczenia źródłowe dla gimnazjum, Warszawa 2002, str. 109. 
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A) Napisz, który władca był wystawcą powyższego dokumentu (podaj imię, 

nazwisko/przydomek). 

....................................................................................................................................................... 

B) Wymień trzy zobowiązania króla, o których mowa w tekście. 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

C) Wyjaśnij, w jakim przypadku ziemianie mieli otrzymywać wynagrodzenie za udział 

w wyprawie wojennej. 
................................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 11. (5 p.)  

Obejrzyj pięć zamieszczonych niżej wizerunków przedstawicieli kultury lub polityki polskiej 

XVI wieku. Następnie uzupełnij tabelę, wpisując w kolejne rubryki imiona 

i nazwiska/przydomki właściwych postaci. 

A) B) C) D) E) 

 

Portret Informacja o przedstawicielu kultury lub polityki Imię i nazwisko/przydomek 

A) 
Nazywano go ojcem literatury polskiej, napisał m.in. 

„Krótką rozprawę między trzema osobami, Panem, 

Wójtem a Plebanem”. ……………………………… 

B) 
Pochodziła z zamożnego włoskiego rodu. Została 

koronowana w 1518 r. W 1556 r. wróciła do Bari. ……………………………… 

C) 
Uznano go za najwybitniejszego poetę epoki 

odrodzenia w Polsce. ……………………………… 

D) Król Polski panujący w wyniku elekcji vivente rege. 
……………………………… 

E) 
Polski władca, za jego rządów nastąpiła 

sekularyzacja Prus. ……………………………… 

 

Zadanie 12. (5 p.) 

Do podanych wydarzeń dopisz władców Polski, za panowania których miały one miejsce. 

A) Rozejm w Jamie Zapolskim ………………………………………………………………. 

B) Hołd pruski ………………………………………………………………………………. 

C) Sejm „niemy” ………………………………………………………………………………. 

D) II pokój toruński …………………………………………………………………………... 

E) Bitwa pod Kircholmem ...................................................................................................... 
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Zadanie 13 (2 p.) 

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące danych zawartych w tabeli są prawdziwe. Zaznacz P, 

jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

Średni wymiar pańszczyzny liczony w dniach, z łanu w dobrach królewskich, 

duchownych i szlacheckich w latach 1500-1580 

Lata Dobra 

królewskie duchowne szlacheckie 

1500-1550 1,20 1,75 1,71 

1551-1580 2,70 2,80 3,03 

A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580, Warszawa 1960, s. 105. 

 

(A) Tabela dotyczy zobowiązań chłopa do pracy na rzecz właściciela 

ziemskiego. 
P F 

(B)  Z informacji w tabeli wynika, że najmniejszy wzrost pańszczyzny we 

wskazanym okresie nastąpił w dobrach należących do władcy. 
P F 

 

 

Zadanie 14. (2 p.) 

Do którego władcy pasują zamieszczone niżej opisy? Wypełnij tabelę, wpisując odpowiednie 

oznaczenia literowe. 

 

A) Był sygnatariuszem Ligi Katolickiej, która zobowiązywała króla do wojny z Turcją. 

B) Uwikłał Polskę w wojnę północną. 

C) Był księciem Lotaryngii, zwanym królem bez królestwa. 

D) Od jego koronacji na króla Polski do ucieczki z kraju upłynęło niespełna pół roku. 

E) Prowadził wojnę przeciw Szwedom. Walczył pod Warką. 

 

(A) Henryk Walezy 
…………. 

 (B) Jan III Sobieski 
…………. 

 

 

Zadanie 15. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę dotyczącą zawieranych przez Polskę porozumień i traktatów pokojowych. 

 

 
Rok Miejsce traktatu 

Państwo, z którym 

zawarto traktat 
Król Polski 

(A) 1660 
……………………….... ……………………….... ……………………….... 

(B) 1672 
……………………….... 

Turcja 
……………………….... 
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Zadanie 16. (1 p.) 

Uporządkuj chronologicznie wymienione niżej wydarzenia z czasów wojny o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych, wpisując do tabeli w odpowiedniej kolejności litery, którymi je 

oznaczono.  

A. Pokój wersalski (paryski).  

B. Klęska Brytyjczyków pod Yorktown. 

C. Przyjęcie Deklaracji Niepodległości przez II Kongres Kontynentalny. 

D. Bitwa pod Saratogą. 

E. Pierwszy Kongres Kontynentalny w Filadelfii.  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

…….. …….. …….. …….. …….. 

 

Zadanie 17. (3 p.) 

Do podanych opisów dopisz imiona i nazwiska postaci, których dotyczą. 

 Imię i nazwisko Opis 

(A) 

………………………. 

Był sekretarzem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, 

autorem elementarza do szkół parafialnych i podręcznika 

wymowy. 

(B) 

………………………. 

Biskup warmiński, wybitny poeta polskiego oświecenia, 

autor powieści „Mikołaja Doświadczyńskiego 

przypadki”. Uczestniczył w słynnych obiadach. 

(C) 

………………………. 

W okresie Sejmu Czteroletniego był zwolennikiem 

Stronnictwa Patriotycznego. Autor dzieła „Przestrogi dla 

Polski”.  

 

Zadanie 18. (3 p.) 

Uporządkuj informacje na temat powstania polskich uczelni. Wpisz odpowiednio do tabeli 

wybrane spośród podanych niżej dane dotyczące dat utworzenia uczelni i ich założycieli. 

 

 Nazwa uczelni 
Rok 

utworzenia 
Założyciel 

(A) Uniwersytet Wileński 
……………… …………………………………………. 

(B) Szkoła Rycerska 
……………… …………………………………………. 

(C) Uniwersytet Warszawski 
……………… …………………………………………. 

 

A. 1579 r.        1. Aleksander I 

B. 1740 r.        2. Aleksander II 

C. 1816 r.        3. Stefan Batory  

D. 1765 r.        4. Stanisław August Poniatowski  
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Zadanie 19. (4 p.) 

Do podanych wydarzeń związanych z powstaniami narodowymi dopisz ich daty roczne. 

 

Klęska 

Tadeusza Kościuszki 

pod Maciejowicami 

Bitwa pod 

Grochowem 

Aresztowanie 

Romualda Traugutta 

Objęcie dyktatury 

przez  

Jana Tyssowskiego 

(A) …………….. (B) …………….. (C) …………….. (D) …………….. 

 

Zadanie 20. (1 p.) 

Poszczególnym ugrupowaniom Wielkiej Emigracji przyporządkuj ich przedstawicieli, 

wpisując w ramki litery, którymi ich oznaczono. 

 

(A) Hotel Lambert 

(B) Gromady Ludu Polskiego 

(C) Komitet Narodowy Polski 

 

A. Joachim Lelewel       B. Tadeusz Krępowiecki 

C. Adam Jerzy Czartoryski     D. Zygmunt Krasiński 

 

Zadanie 21. (2 p.) 

Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj polecenia A – B. 

 

  
 

A) Podaj nazwę autonomicznego obszaru zaznaczonego strzałką A. 

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

B) Podaj nazwę okręgu przemysłowego zaznaczonego strzałką B. 

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

 

  A 

  B 
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Zadanie 22. (3 p.) 

Wymień władców państw ościennych panujących w czasie I, II i III rozbioru Polski. 

 

(A) Austria  …………………………………………………………………………………. 

(B) Rosja ……………………………………………………………………………………... 

(C) Prusy ……………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 23. (3 p.) 

Do podanych fragmentów biografii dopisz imiona i nazwiska osób, których one dotyczą. 
 

A) Był ministrem skarbu w Królestwie Polskim (1821-1830), inicjatorem założenia Banku 

Polskiego, zwolennikiem industrializacji Królestwa.  

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

B) Był wodzem naczelnym armii Księstwa Warszawskiego. Zginął w tzw. bitwie narodów. 

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

C) Ziemianin, którego z powodu jego lewicowych poglądów nazywano „czerwonym 

kasztelanicem”. Zginął od kuli austriackiej, idąc na czele procesji. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


