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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 9 MARCA 2017 R. 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 26 zadań. 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. (3 p.) 

Wpisz w wykropkowane miejsce pod każdym opisem, jak nazywano urzędników lub organ 

władzy, którego opis dotyczy.  

 

A) W starożytnym Rzymie dokonywali spisu obywateli wraz z ich majątkiem. Ustalali listę 

senatorów na następną kadencję, a także czuwali nad moralnością obywateli. 

……………………………………………………………………………………………… 

B) W starożytnej Sparcie mieli prawo zwoływania zgromadzenia ludowego oraz 

interpretowania wyników jego głosowania. Kierowali polityką zagraniczną, a po 

zakończonej kadencji składali sprawozdania. 

……………………………………………………………………………………………… 

C) Było najwyższą władzą w polis ateńskiej. Stanowiło o polityce zagranicznej 

i wewnętrznej. Decyzje podejmowało po przeprowadzonym głosowaniu i ogłaszało 

w formie uchwał. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 2. (2 p.) 

Z wymienionych osób wybierz te, które były przedstawicielami literatury, sztuki i nauki 

greckiej, oraz te, które były przedstawicielami literatury, sztuki i nauki rzymskiej. Następnie 

wpisz odpowiednio do tabeli litery, którymi je oznaczono.  

A) Platon E) Owidiusz 

B) Galileusz F) Myron 

C) Wergiliusz G) Sofokles 

D) Tacyt H) Temistokles 

(1) Twórcy literatury, sztuki i nauki greckiej (2) Twórcy literatury, sztuki i nauki rzymskiej 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Ułóż chronologicznie wymienione niżej wydarzenia, wpisując w wykropkowane miejsca 

w odpowiedniej kolejności ich oznaczenia literowe.  

A) Schizma wschodnia. 

B) Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. 

C) Chrzest Chlodwiga. 

D) Traktat w Verdun. 

E) Konkordat wormacki. 

F) Koronacja cesarska Ottona I. 

 ……. , ……. , ……. , ……. , ……. , …… 
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Zadanie 4. (3 p.) 

Do podanych w tabeli praw dopisz władców, za panowania których zostały ustanowione. 

Nazwa przywileju Władca 

(1) Przywilej koszycki 
……………………………………………… 

(2) Statuty piotrkowskie (1496) 
……………………………………………… 

(3) Konstytucja nihil novi 
……………………………………………… 

 

Zadanie 5. (4 p.) 

Podaj daty roczne następujących wydarzeń. 

(1) Podporządkowanie 

Pomorza 

Gdańskiego przez 

Bolesława 

Krzywoustego 

(2) Utrata ziemi 

chełmińskiej na 

rzecz Krzyżaków 

(3) Podpisanie ugody 

z Kozakami 

w Hadziaczu  

(4) Początek soboru 

w Konstancji 

………………… ………………… ………………… ………………… 
 

Zadanie 6. (1 p.) 

Wpisz w wykropkowane miejsce nazwę długiego korytarza okalającego wewnętrzny 

dziedziniec. Ten element architektoniczny, zaznaczono na ilustracji strzałką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ……………………………………….. 

 

 

 
 

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim polecenie. 

10 kwietnia 1525 r. Kraków stał się widownią niezwykłej ceremonii, która potem jeszcze 

przez setki lat miała inspirować twórczość plastyków i pisarzy. Już od rana gromadziły się na 

ulicach tłumy ludzi (...). Na wzniesionym pośrodku rynku krakowskiego wysokim 

drewnianym podium, obitym czerwonym suknem, ustawiono tron królewski. Zasiadł na nim 

Zygmunt I, ubrany (...) w uroczysty strój koronacyjny królów polskich (...). Ceremonię 

otworzyły kunsztowne przemowy posłów Albrechta, którzy na klęczkach prosili króla, aby 

swego siostrzeńca na powrót przyjął do łaski i nadał mu Księstwo Pruskie w dziedziczne 

lenno (...). 
Zbiór tekstów źródłowych z historii w klasach I – III gimnazjum,  
www.gimnazjum1.turek.net.pl, 31.01.2017 

Podaj nazwę rodu, z którego wywodziła się wyróżniona w tekście osoba. 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 8. (3 p.) 

Pod podanymi informacjami napisz, których władców one dotyczą. Podaj imiona, 

nazwiska/przydomki, uwzględnij numerację. 
 

A) Cesarz obłożony klątwą przez papieża Grzegorza VII.  

……………………………………………………………………………………………… 

B) Zapoczątkował w Polsce budowę floty polskiej i utworzył Komisję Morską. 

……………………………………………………………………………………………… 

C) Udało mu się uzyskać od czeskiego króla Jana Luksemburskiego zrzeczenie się pretensji 

do polskiego tronu.  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 9. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując pojęcia, których wyjaśnienie podano.  

(1) Duży zakład produkcyjny oparty na pracy ręcznej 

i podziale pracy. Produkt był w nim wykonywany 

ręcznie przez wyspecjalizowanych  pracowników. ………………………………… 

(2) Doktryna mówiąca m.in., że bogactwo państwa 

powstaje w wyniku dodatniego bilansu handlowego, 

czyli przewagi eksportu nad importem. ………………………………… 

(3) Przyrząd astronomiczny, pomocny  w nawigacji, który 

pozwalał określić położenie okrętu względem gwiazd. ………………………………… 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Podaj nazwę stylu architektonicznego budowli, której fasadę przedstawia zamieszczona 

ilustracja. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Luksemburski
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Zadanie 11. (3 p.) 

Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia dotyczące państwa, które 

przedstawia mapa. 

 

 

A) Napisz, w jakich okolicznościach powstało państwo, które przedstawia mapa. 

……………………………………………………………………………………………… 

B) Podaj rok, w którym powstało to państwo, oraz jego pełną nazwę. 

……………………………………………………………………………………………… 

C) Podaj nazwę krainy historycznej, która w tym czasie była we wspólnym władaniu obu 

państw wchodzących w skład powyższego terytorium. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 12. (1 p.) 

W którym szeregu władcy są wymienieni zgodnie z kolejnością panowania w Polsce? 

 

A. Jan Kazimierz, Władysław IV, Zygmunt III Waza, Jan III Sobieski, Michał Korybut 

Wiśniowiecki 

B. Jan III Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, Stefan Batory, Jan Kazimierz 

C. Władysław IV, Jan III Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, August II Mocny 

D. Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki 
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Zadanie 13. (4 p.) 

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące konfederacji targowickiej są prawdziwe. Zaznacz 

znakiem X literę P przy zdaniu prawdziwym, a literę F przy zdaniu fałszywym.  

 

(1)  Konfederaci byli przeciwni mieszaniu się Rosji w sprawy polskie.  P F 

(2)  
Konfederaci wystąpili przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi 

Poniatowskiemu. 
P F 

(3)  Konfederaci byli za zniesieniem liberum veto i wolnej elekcji. P F 

(4)  Konfederacja została zawiązana po powstaniu kościuszkowskim. P F 

 

Zadanie 14. (3 p.) 

Które z poniższych zestawów informacji (miejsce bitwy, data, dowódca wojsk polskich, 

skutek), dotyczących bitew z udziałem Polaków i Litwinów od XVII do XIX w., zawierają 

tylko prawdziwe dane dotyczące danej bitwy? Podkreśl 3 zestawy. 
 

A) Kircholm, 1605, Jan Karol Chodkiewicz, zwycięstwo wojsk polskich nad szwedzkimi. 

B) Kłuszyn, 1610, Stanisław Żółkiewski, zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi. 

C) Cecora, 1620, Stanisław Żółkiewski, zwycięstwo wojsk polskich w bitwie z Turkami. 

D) Zieleńce, 1792, ks. Józef Poniatowski, zwycięstwo wojsk rosyjskich nad polskimi. 

E) Maciejowice, 1795, Tadeusz Kościuszko, zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi. 

F) Raszyn, 1809, ks. Józef Poniatowski, bitwa nierozstrzygnięta. 

 

Zadanie 15. (3 p.) 

Z wymienionych pod tabelą reform wybierz te, które zostały uchwalone podczas sejmów 

w XVIII w., i przyporządkuj je do tych sejmów. Wpisz w wykropkowane miejsca litery, 

którymi oznaczono odpowiednie reformy. 

 

(1) Sejm konwokacyjny (1764) (2) Sejm rozbiorowy (1773) (3) Sejm Wielki (1788-92) 

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

 

A) Pozbawienie szlachty gołoty prawa głosu. 

B) Powołanie Komisji Edukacji Narodowej. 

C) Ostateczna likwidacja liberum veto. 

D) Wprowadzenie osobistego udziału całej szlachty w wyborze króla. 

E) Powołanie do życia Straży Praw. 

F) Wprowadzenie równouprawnienia wszystkich obywateli. 

G) Zniesienie obowiązku przestrzegania przez posłów instrukcji sejmowych. 

H) Uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

I) Utworzenie Rady Nieustającej. 

J) Wprowadzenie monteskiuszowskiego trójpodziału władzy. 

K) Zniesienie liberum veto w głosowaniu w sprawach skarbowych i wojskowych. 
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Zadanie 16. (4 p.) 

Dokończ poniższe zdania dotyczące wydarzeń związanych z Napoleonem Bonaparte. 

 

A) Krajem w Afryce, który zamierzał zdobyć Napoleon Bonaparte przed planowaną 

wyprawą na Indie, był .................. .  

B) Napoleon Bonaparte został cesarzem Francuzów w roku ....................... . 

C) Flota brytyjska pokonała połączoną flotę francuską i hiszpańską w 1805 r. pod 

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

D) W 1814 r., kilka miesięcy po przegranej bitwie narodów, Napoleon został zesłany na 

wyspę ...................... . 

 

Zadanie 17. (1 p.) 

Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy odpowiedz na pytanie.  

 
 
W którym powstaniu narodowym sztandar ten został użyty po raz pierwszy? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 18. (4 p.) 

Przyporządkuj do działaczy opozycji antycarskiej organizacje lub ugrupowania, do których 

należeli, wpisując we właściwe miejsca w tabeli odpowiadające im litery. 

 

Imię i nazwisko działacza   Nazwa organizacji/ugrupowania  

(1) Adam Mickiewicz ......... Towarzystwo Patriotyczne A 

(2) Wincenty Niemojowski ......... Sprzysiężenie Podchorążych B 

(3) Piotr Wysocki ......... Kaliszanie C 

(4) Walerian Łukasiński ......... Towarzystwo Filomatów D 

 Hotel Lambert E 
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A B 

C 

Zadanie 19. (2 p.) 

Poniższa ilustracja przedstawia plan bitwy. Wykonaj polecenia, które jej dotyczą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A) Podaj nazwę miejsca i dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) bitwy. 

……………………………………………………………………………………………… 

B) Podaj imię i nazwisko głównego dowódcy wojsk polskich w tej bitwie. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 20. (4 p.) 

Przeanalizuj ilustrację i wykonaj polecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Podaj nazwę powstania, podczas którego używano przedstawionego na ilustracji godła, 

oraz datę (dzień, miesiąc, rok) jego wybuchu. 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Wpisz w wykropkowane miejsca nazwy trzech symboli, oznaczonych literami A, B i C, 

oraz nazwy państw (ziem), do których te symbole się odnosiły. 

 

A) ...................................................................................................................... ........................ 

B) .............................................................................................................................................. 

C) .............................................................................................................................................. 
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Zadanie 21. (4 p.) 

Obok imion i nazwisk postaci historycznych wymienionych w tabeli wpisz nazwy zaborów, 

w których one działały.  

 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa zaboru 

(1) Józef Szujski …………………………………………………………. 

(2) Leopold Kronenberg …………………………………………………………. 

(3) Michał Drzymała …………………………………………………………. 

(4) Karol Marcinkowski …………………………………………………………. 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Rusyfikacja i germanizacja miały wiele wspólnych cech. Który przykład polityki antypolskiej 

był stosowany tylko przez jednego z zaborców.  

 

A. Zniesienie języka polskiego jako urzędowego. 

B. Rugi. 

C. Urzędnicy sprowadzani z państw zaborczych. 

D. Represje wobec Kościoła katolickiego. 

 

Zadanie 23. (4 p.) 

 

Na podstawie mapy i własnej wiedzy wpisz w wykropkowane miejsca litery, którymi 

oznaczono: 

 

A) państwa, które na przełomie XIX i XX w. utworzyły Trójporozumienie – ……………… 

B) państwa, które na przełomie XIX i XX w. utworzyły Trójprzymierze – …………… 

C) państwa, które nie należały ani do Trójprzymierza, ani do Trójporozumienia – …………  

D) państwo, które w 1915 r. odstąpiło od zawartego sojuszu ………… . 
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Zadanie 24. (3 p.) 

Przy każdej podanej nazwie formacji wojskowej z czasów I wojny światowej wpisz imię 

i nazwisko przynajmniej jednego jej dowódcy. 

 

A) I Kompania Kadrowa – ………………………………………………….............................. 

B) Błękitna Armia –…………………………………………………………………………..... 

C) I Korpus Polski – ………………………………………………………………………….... 
 

Zadanie 25. (2 p.) 

Spośród poniższych wydarzeń wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i oznacz je 

literą A, a także wydarzenie chronologicznie ostatnie i oznacz je literą Z.  

 

A) Abdykacja cara Rosji Mikołaja II.       …………………….. 

B) Wybuch rewolucji październikowej w Rosji.   …………………….. 

C) Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.   …………………….. 

D) Zawarcie Trójprzymierza.        …………………….. 

 

Zadanie 26. (5 p.) 

Po przeczytaniu tekstów A i B wykonaj polecenia. 

 

[A]  Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem 

powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi ofiarami rosyjskiemu 

panowaniu wydarte do szczęśliwej przywieść przyszłości, [...] postanowili z ziem tych 

utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. 

Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się. Nowe królestwo znajdzie 

w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmię potrzebną do swobodnego sił 

swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich 

dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej 

wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnem 

porozumieniu. 
 

[B] Wybiła godzina, w której przekazane Wam marzenie ojców i dziadów Waszych ziścić się 

może. Przed półtora wiekiem żywe ciało Polski rozszarpano na kawały, ale dusza jej nie 

umarła. Żyła ona nadzieją, że nadejdzie godzina zmartwychwstania dla Narodu Polskiego 

i dla pojednania się braterskiego z [...]. Wojsko rosyjskie niesie Wam błogą wieść owego. 

Niechaj Naród Polski połączy się w jedno ciało pod berłem Cesarza [..]. Pod berłem tym 

odrodzi się Polska, swobodna w swej wierze, języku i samorządzie.  
  

M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Wiek XX w źródłach, Warszawa 2002 
 

A) Podaj nazwę oraz datę (dzień/miesiąc/rok) wybuchu konfliktu, w trakcie którego zostały 

wydane obie odezwy. 

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

B) Podaj nazwy państw, których przedstawiciele wydali przytoczone odezwy. 

(1) Odezwa A – ………………….................................. (2) Odezwa B – …….................... 

 

C) Wypisz z każdej odezwy po jednym przykładzie obietnic, danych Polakom.  

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

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


