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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ SZKOLNY – 23 LISTOPADA 2016 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 21 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. (2 p.) 

Przeczytaj podane fragmenty „Mitologii” Jana Parandowskiego i określ, których greckich 

bogów one dotyczą. Wpisz imiona tych bogów w wykropkowane miejsca. 

A) „[…] jest przede wszystkim panem błyskawic i piorunów. Zmienny jak niebo, nad którym 

panuje, co chwila daje poznać inne oblicze”. 

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

B) „Ledwo Hefajstos zadał mu cios żądany, gdy z otwartej głowy wyskoczyła dorodna bogini 

[…]. Na głowie miała hełm ozdobny, a ubrana była w długą szatę opadającą do stóp”. 

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

C) „[…] otoczony orszakiem dziewięciu muz, śpiewał wraz z nimi pieśni cudne i grał na 

harfie”. 

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

D) „Trójzębem dźwiga okręty uwięzione wśród skał […], a rozbitkom posyła wartkie prądy, 

które ich niosą ku bezpiecznym brzegom”. 

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

Zadanie 2. (4 p.) 

Do podanych charakterystyk przyporządkuj postaci, których one dotyczą. Wpisz 

w wykropkowane miejsca litery, którymi je oznaczono. 

 

1) Wykonał dwanaście trudnych prac. 

 
 

….. 

 

A 

 

Prometeusz 

 

2) Opiekun kupców i wędrowców. 

 
 

….. 

 

B 

 

Hermes 

 

3) Nauczył ludzi rozniecać ogień. 

 
 

….. 

 

C 

 

Tezeusz 

 

4) Wydostał się z labiryntu za pomocą nici. 

 
 

….. 

 

D 

 

Hades 

   

E 

 

Herakles 
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Zadanie 3. (1 p.) 

Podaj nazwy starożytnych dyscyplin olimpijskich, które zostały przedstawione na poniższych 

antycznych naczyniach.  

    

Źródło: www.mojagrecja.pl 

A) ...................................................  B) ..................................................... 

 

Zadanie 4. (3 p.) 

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. 

  

1. Na agorze ateńskiej odbywały się 

A. obrady zgromadzenia ludowego. 

B. ogólnogreckie zawody sportowe. 

C. posiedzenia areopagu. 

D. wyścigi konne. 

 

2. Powiedzenia „wrócić z tarczą” lub „wrócić na tarczy” pierwotnie dotyczyły starożytnych  

A. Ateńczyków. 

B. Spartan. 

C. Rzymian. 

D. Egipcjan. 

 

3. Prawo dwunastu tablic powstało w 

A. starożytnym Izraelu. 

B. starożytnych Atenach. 

C. starożytnej Sparcie. 

D. starożytnym Rzymie. 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Wytłumacz, jakie jest, według legendy, pochodzenie nazwy Gniezna. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 6. (1 p.) 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

Wieża zamku w Kruszwicy nazywana jest 

A. Krzywą. 

B. Mysią. 

C. Książęcą. 

D. Kruszwicką.  

 

Zadanie 7. (2 p.) 

Spośród wymienionych postaci wybierz te, które są postaciami legendarnymi, oraz te, które są 

postaciami historycznymi. Wpisz je do właściwych rubryk tabeli. 

Popiel, Mieszko I, Dobrawa, Piast, Krak, Bolesław Chrobry  

Postacie legendarne Postacie historyczne 

  

  

  

 

Zadanie 8. (3 p.) 

Uzupełnij tekst dotyczący początków państwa polskiego. 

Pierwszym historycznym władcą Polski był ................................................ z dynastii 

............................................... . Poślubił on czeską księżniczkę ........................................... 

W ............................ roku przyjął chrzest wraz ze swym dworem, co ułatwiło zjednoczenie 

plemion słowiańskich zamieszkujących terytorium państwa polskiego. Niewiele później, 

w 968 roku powstało w ..................................... pierwsze polskie biskupstwo, na którego czele 

stanął biskup .................................... . W 972 r. wojska dowodzone przez księcia pokonały 

wojska margrabiego Hodona w bitwie pod .................................... . 

 

Zadanie 9. (2 p.) 

Uzupełnij tabelę. 

Nazwa plemienia zamieszkującego obszar 

państwa polskiego w X wieku 

Współczesna nazwa krainy historyczno-

geograficznej 

Wiślanie 
 

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

 

........................................................ 
Wielkopolska 

Pomorzanie 
 

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

Ślężanie 
 

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

 

........................................................... 
Mazowsze 
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Zadanie 10. (3 p.) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wpisz w wykropkowane miejsca literę P, jeśli zdanie jest 

prawdziwe, a literę F, jeśli jest fałszywe. 

Zdanie P/F 

1) Pierwsze kroniki i roczniki powstałe na ziemiach 

polskich spisano w języku łacińskim.  
 

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

2) W czasie panowania Bolesława Chrobrego w Polsce 

powstały pierwsze utwory w języku polskim.  
 

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

3) Za panowania pierwszych Piastów na ziemiach polskich 

wznoszono budowle w stylu romańskim.  
 

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

 

Zadanie 11. (4 p.) 

Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

Źródło: http://wlaczpolske.pl 

A) Podaj nazwę miasta, rok i wiek w którym odbyła się koronacja Władysława Łokietka. 

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

 

B) Wymień nazwy dwóch największych krain historycznych, które znajdowały się 

w granicach Królestwa Polskiego, gdy władzę królewską obejmował Kazimierz Wielki.  

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

 

C) Podaj nazwę państwa, graniczącego z Polską od północy, które w I poł. XIV w. stanowiło 

największe zagrożenie dla naszego kraju. 

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 12. (1 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu zaznacz prawidłowe dokończenia zdań. 

 

Po pierwsze nikt nie ma rzemiosła wykonywać, kto by nie uzyskał prawa miejskiego i nie 

przyniósł dokumentu na wykonywanie swego zawodu. Raz na kwartał ma każdy towarzysz 

cechowy dawać jeden grosz do kasy. Kto się zapisuje do nauki, ma dać cechowi 6 groszy. Kto 

idzie na ranne zgromadzenie ze sztyletem albo inną bronią, ten ma cechowi zapłacić jeden 

grosz. (...) 

Jeżeli czeladnik odchodzi od swego mistrza i jest mu winien pieniądze, ma mu się prawo zająć 

suknie albo inne sprzęty i żaden mistrz nie może go u siebie trzymać, dopóki się z tamtym nie 

ugodzi. Także żaden igielnik, różańcarz nie ma mieć więcej czeladników jak trzech, dwóch, 

którzy biorą od niego zapłatę, i jednego ucznia, tak aby więcej nie miał razem jak trzech 

czeladników. (...) Także jeżeli syn mistrza chce wstąpić do cechu, ma dać połowę stawki 

cechowej, miastu sześć groszy i cechowi sześć groszy. 

Źródło: Źródła i materiały do nauczania historii, pod red. S. Sierpowskiego,  

Warszawa 1998, s. 79-80. 

 

1. Towarzysz cechowy powinien wpłacać do kasy 1 grosz raz na 

A. tydzień.   B. miesiąc.   C. kwartał.   D. rok. 

 

2. Igielnik z cechu mógł mieć nie więcej niż 

A. jednego czeladnika.     B. dwóch czeladników. 

C. trzech czeladników.     D. czterech czeladników. 

 

Zadanie 13. (3 p.) 

Na podstawie poniższej reprodukcji obrazu Juliusza Kossaka i własnej wiedzy wykonaj 

polecenia dotyczące bitwy stoczonej przez wojska Władysława Łokietka w 1331 r., do której 

nawiązuje tytuł obrazu.  

 

Źródło: www.historykon.pl 

A) Podaj nazwę miejscowości, pod którą miała miejsce bitwa. 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grosz
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B) Podaj nazwę państwa, z którego wojskami potykali się wówczas Polacy. 

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

C) Napisz, jaki był rezultat bitwy. 

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

 

Zadanie 14. (2 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy zaznacz prawidłowe dokończenia zdań 

(1-2) i napisz odpowiedź (3). 

My, Kazimierz, z Bożej łaski król polski (...) spostrzegłszy, (...) że sprawy są w sądach 

częstokroć nie jednakowo, lecz podług rozmaitych zapatrywań, w różny sposób roztrząsane, 

decydowane i określane, a skutkiem tej rozmaitości sprawy sądowe (...) pozostają 

nierozstrzygnięte (...), przeto postanowiliśmy rozmaitość wyroków sądowych usunąć. 

Wyrażamy więc Naszą wolę i postanawiamy, żeby w przyszłości po wsze czasy jedne i te same 

ustawy i postanowienia były uznawane, wykonywane i przestrzegane przez wszystkich 

poszczególnych sędziów (...).  

Ponieważ pod jednym księciem i zwierzchnikiem ten sam naród nie powinien mieć różnych 

praw, aby nie był jakby wielogłowym potworem, jest przeto pożyteczne dla Rzeczypospolitej, 

aby jednego i równego prawa używali tak Krakowianie, jak mieszkańcy Wielkopolski oraz 

inne Naszego Królestwa ziemie, i według niego byli sądzeni.  

A odkąd jeden jest książę i pan wszystkich, postanawiamy za radą i zgodą Naszych baronów 

i dostojników, że w całym Królestwie Naszym ma być jedna moneta, która powinna być stałą 

i dobrą co do wartości i wagi (...).  
Źródło: Wiek X-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych, 

oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 181-182. 

 

1) Statut wiślicki został wydany przez Kazimierza Wielkiego w celu 

A. zwiększenia praw rycerstwa. 

B. ujednolicenia prawa. 

C. równouprawnienia Żydów. 

D. poszerzenia władzy króla.  

 

2) Z przytoczonego tekstu wynika, że całe Królestwo Polskie miało mieć 

A. wspólną politykę zagraniczną. 

B. jednolitą armię. 

C. tę samą walutę. 

D. jedną religię. 

 

3) Podaj nazwę krainy historycznej, dla której ustanowiono statut wiślicki. 

 

............................................................................................................................................... 
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Zadanie 15. (6 p.) 

Spośród wymienionych w tabeli działań wybierz te, które zostały podjęte przez 

Kazimierza  III Wielkiego. Wpisz w wykropkowane miejsca obok nich literę P. Obok 

pozostałych działań wpisz literę F. 

Działanie P/F 

1) Wprowadzenie stałego podatku od dóbr ziemskich, zwanego poradlnym. 
 

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

2) Budowa zamków i otaczanie miast murami obronnymi. 
 

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

3) Wprowadzenie przymusowej służby wojskowej dla mieszczan. 
 

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

4) Wprowadzenie monopolu królewskiego na wydobycie węgla. 
 

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

5) Nadawanie miastom prawa składu i wprowadzanie przymusu drogowego. 
 

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

6) Rozpoczęcie bicia polskiej monety, zwanej groszem. 
 

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

 

Zadanie 16. (4 p.) 

Do podanych charakterystyk przyporządkuj postaci, których one dotyczą. Wpisz 

w wykropkowane miejsca litery, którymi je oznaczono. 

 

1) Wielki mistrz zakonu krzyżackiego. 
 

….. 
A Władysław Jagiełło 

2) Profesor prawa Akademii Krakowskiej. 
 

….. 
B Witold 

3) Wielki książę, dowódca wojsk litewskich 

w bitwie pod Grunwaldem. 

 

….. 
C Ulrich von Jungingen 

4) Król Polski. 
 

….. 
D Paweł Włodkowic 

  

 
E Mikołaj Trąba 

 

Zadanie 17. (5 p.) 

Określ, które z poniższych sformułowań są następstwami wielkich wypraw geograficznych, 

podejmowanych przez Europejczyków w XV i XVI wieku. Jeżeli sformułowanie jest 

skutkiem  wypraw, wpisz obok w wykropkowane miejsce „TAK”. 

 

Sformułowanie TAK 

1) Sprowadzenie do Europy nowych roślin, np. papryki, ziemniaków. 
 

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

2) Odkrycie nowych kontynentów. 
 

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

3) Rozwój niewolnictwa. 
 

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

4) Zniszczenie kultur Majów, Azteków i Inków. 
 

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

5) Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Ameryce Południowej. 
 

......................... 
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Zadanie 18. (3 p.) 

Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Źródło: www.zamki.pl 

 

A) Podaj nazwę stylu architektonicznego, w jakim w XVI wieku został przebudowany zamek 

na Wawelu. 

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

B) Podaj nazwę kraju, z którego pochodził architekt kierujący w czasach Zygmunta I Starego 

budową kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. 

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

C) Napisz, który król zamówił w Brukseli słynną kolekcję arrasów wawelskich.  

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

 

Zadanie 19. (3 p.) 

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia. 

Źródło: www.poczet.com 

A) Podaj imiona władcy przedstawionego na ilustracji. 

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

B) Wymień dwie zasługi przedstawionego powyżej władcy dla państwa polskiego. 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 20. (4 p.) 

Zaznacz prawidłowe dokończenia zdań. 

 

1. Najstarszy dokument, w którym posłużono się tytułem wojewody podlaskiego, pochodzi 

z roku 

A. 1509. 

B. 1513. 

C. 1515. 

D. 1525. 

 

2. Województwo podlaskie zostało ustanowione przez króla 

A. Jana Olbrachta. 

B. Aleksandra Jagiellończyka. 

C. Zygmunta I Starego. 

D. Zygmunta II Augusta. 

 

3. Pierwszym urzędnikiem, w stosunku do którego użyto tytułu wojewody podlaskiego, był 

A. Iwan Bohdanowicz Sapieha. 

B. Iwan Semenowicz Sapieha. 

C. Janusz Kostewicz (Kostycewicz). 

D. Wasyl Tyszkiewicz. 

 

4. Inkorporacji (przyłączenia) województwa podlaskiego do Korony Polskiej dokonano 

podczas obrad sejmu w 

A. Krakowie. 

B. Krewie. 

C. Lublinie. 

D. Piotrkowie. 

 

Zadanie 21. (3 p.) 

Dokończ zdania. 

 

1) Stolicą województwa podlaskiego w XVI w. była miejscowość ………………………… . 

2) Stolicą ziemi wiskiej była miejscowość ………………………… . 

3) Największą z ziem wchodzących w skład województwa podlaskiego, na terenie której 

leżały m.in. Tykocin, Knyszyn, Choroszcz, Bielsk, Suraż i Brańsk, była w XVI w. ziemia 

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

 


