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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY– 13 STYCZNIA 2017 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 25 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.  
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. 

 

Tworzony w starożytnym Egipcie i Mezopotamii system irygacyjny służył przede wszystkim 

do  

A. osuszania bagien. 

B. odprowadzania nieczystości. 

C. nawadniana pól. 

D. wzmacniana systemu fortyfikacyjnego miast. 

 

Zadanie 2.  

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo literę F 

– jeśli jest fałszywe. 

ZDANIE P/F 

1) Fidiasz był jednym z najwybitniejszych dramaturgów greckich.  
……… 

2) „Prawo nie działa wstecz”, „Nikt nie może być sędzią we własnej 

sprawie” to wybrane zasady prawa rzymskiego. ……… 

3) Chrześcijaństwo było jedyną religią monoteistyczną w imperium 

rzymskim.  ……… 

4) Panteon został wzniesiony ku czci najważniejszych bogów rzymskich.  
……… 

 

Zadanie 3.  

Podaj nazwy czterech elementów obronnych budowli przedstawionej na poniższej ilustracji.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: zamki.res.pl 

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

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

C) .......................................... 

D) .......................................... 
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Zadanie 4.  

Na podstawie zamieszczonego niżej tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

My Jagiełło, z łaski Bożej Wielki Książę Litwy i Rusi z wszystkimi braćmi swymi jeszcze nie 

chrzczonymi, krewniakami, szlachcicami, ziemianami z wyższymi i najniższymi w swoich 

krajach zamieszkałymi, wiarę świętego rzymskiego Kościoła przyjąć zamierza, pragnie i życzy 

sobie. Książę przyrzeka wszystkie skarby swe złożyć i wydać na odzyskanie strat państw 

obojga, tak Polski, jak i Litwy. A tylko, jeżeli taż pani Węgier córkę swą Jadwigę, królową 

polską przyrzeczoną, odda mu w małżeństwo. Również tenże Wielki Książę Jagiełło przyrzeka 

i zobowiązuje się wszelkie ziemie zagrabione i straty Królestwa Polskiego, oderwane przez 

czyje bądź ręce i zajęte, odzyskać własnymi zachodami i kosztami. 

Źródło: www.nowaera.pl 

A) Wymień trzy zobowiązania Jagiełły, które złożył, zawierając unię w Krewie. 

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

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

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

B) Podaj rok oraz określ wiek podpisania unii w Krewie. 

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

C) Wyjaśnij pojęcie unia personalna. 

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

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

D) Podaj nazwę państwa, z którym poza Wielkim Księstwem Litewskim Królestwo Polskie 

w 2 połowie XIV wieku połączone było unią personalną. 

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

 

Zadanie 5.  

Do podanych definicji przyporządkuj odpowiednie pojęcia. Wstaw we właściwe rubryki 

tabeli ich oznaczenia literowe. 

 

1) Rozległe gospodarstwo szlacheckie, nastawione głównie na produkcję 

zboża i jego zbyt, w tym na eksport.  ........... 

2) Bezpłatna i przymusowa praca chłopów na rzecz właściciela ziemskiego 

w zamian za możliwość użytkowania ziemi. ........... 

 

A) trójpolówka                    B) folwark                      C) pańszczyzna 
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Zadanie 6.  

Korzystając z zamieszczonej niże reprodukcji obrazu Jana Matejki i własnej wiedzy, wykonaj 

polecenia. 

 
Źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

 

A) Podaj dokładną datę wydarzenia przedstawionego na powyższej reprodukcji obrazu. 

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

B) Podaj imiona i nazwiska (przydomki) głównodowodzących wojskami stron walczących 

w bitwie, której malarską wizję ukazuje obraz. 

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

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

C) Podaj rok i nazwę miasta, w którym został podpisany pokój kończący wielką wojnę Polski 

z Zakonem Krzyżackim. 

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

 

Zadanie 7.  

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia. 

Źródło: Sejm polski. Miedzioryt Jakuba Lauro, w: M. Sobańska-Bondaruk, 

S.B. Lenard, Ćwiczenia źródłowe dla gimnazjum, Warszawa 2002, s. 231. 
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A) Wymień stany sejmujące przedstawione na ilustracji. 

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

B) Napisz, kiedy utworzono wspólny sejm Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. 

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

C) Podaj datę i miejsce obrad pierwszego sejmu walnego (dwuizbowego) Królestwa 

Polskiego. 

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

Zadanie 8.  

Wykonaj polecenia na podstawie przytoczonego fragmentu przedmowy Mikołaja Kopernika 

do dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. 
 

Do Jego Świątobliwości Pawła VI 

Mikołaja Kopernika przedmowa do ksiąg o obrotach 

(...) rozmyślając o tym, jak niedorzecznym opowiadaniem wydawałoby się ludziom, gdybym 

wystąpił z twierdzeniem, że Ziemia się porusza, wręcz przeciwnym ich zapatrywaniu 

utwierdzonemu wyrokami wielu wieków, że Ziemia jest nieruchoma i leży w środku świata 

jako jej punkt centralny – długo się wahałem, czy wydać te księgi, które napisałem dla 

udowodnienia  ruchu Ziemi (...). Ale po długim z mej strony zwlekaniu, a nawet oporze, 

odwiedli mnie od tego moi przyjaciele (...). Mój serdeczny przyjaciel biskup chełmiński 

Tiedemann Giese (...) często mnie zachęcał, abym to dzieło wydał (...) i pozwolił mu w końcu 

wyjść na światło dzienne. Tego samego domagał się ode mnie niejeden wybitny uczony (...). 

Być może, że znajdują się tacy, co lubią bredzić i mimo zupełniej nieznajomości nauk 

matematycznych roszczą sobie przecież prawo do wypowiadania o nich sądu, na podstawie 

jakiegoś miejsca w Piśmie Świętym, tłumaczonego źle i pokrętnie odpowiednio do ich 

zamierzeń, ośmielą sie potępiać i prześladować moją teorię (...). 
 

Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Odrodzenie, 

oprac. L. Szczucki, J. Tazbir, Warszawa 1960, s. 18-19. 
 

I. Zaznacz właściwe dokończenie każdego ze zdań. 

 

1. Wydania dzieła Mikołaja Kopernika domagali się 

 

A. włoscy biskupi. 

B. wybitni uczeni. 

C. władcy Rzeczypospolitej. 

D. protestanci. 

 

2. Astronom zarzucał przeciwnikom swojej teorii nieznajomość 

 

A. nauk matematycznych. 

B. Pisma Świętego. 

C. prawa. 

D. nauk humanistycznych. 
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II. Napisz, dlaczego Mikołaj Kopernik przez wiele lat nie opublikował swojego dzieła. 

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

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

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

 

Zadanie 9.  

Dokończ zdanie. 

Forma rządów, w której szlachta miała decydujący wpływ na najważniejsze sprawy 

w Rzeczypospolitej XVI w., nosi nazwę ................................................................................... . 

 

Zadanie 10.  

Wstaw we właściwe miejsca schematu litery, za pomocą których oznaczono przyczyny 

i skutki unii lubelskiej.  

A) brak męskiego potomka Zygmunta II – perspektywa wygaśnięcia dynastii i zerwania unii 

personalnej 

B) osadnictwo szlachty polskiej na terenie Litwy 

C) wzrost pozycji możnowładztwa dzięki uzyskaniu wielkich majątków 

D) zagrożenie ziem polskich ze strony Krzyżaków 

E) dążenie szlachty litewskiej do poprawy swojej sytuacji 

F) objęcie tronu polskiego przez Zygmunta III Wazę 

G) zagrożenie Litwy ze strony Moskwy 

H) umacnianie się kultury i języka polskiego na ziemiach litewskich i ruskich  

 

PRZYCZYNY               SKUTKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIA 

LUBELSKA 
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Zadanie 11. 
Wyjaśnij pojęcie sarmatyzm. 

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

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

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

Zadanie 12.  

Przyjrzyj się ilustracji, następnie wykonaj polecenia. 

 
Źródło: www.malarstwopolskie.pl 

A) Napisz, które wydarzenie z okres wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII upamiętnia 

prezentowany obraz Januarego Suchodolskiego. 

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

B) Podaj rok, w którym miało miejsce wydarzenie przedstawione na obrazie. 

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

C) Podaj imię i nazwisko osoby, która została przedstawiona na obrazie jako postać w białym 

habicie, z krzyżem w ręku, oraz napisz, jaką funkcję pełniła ona w tym czasie 

w klasztorze.  

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

Zadanie 13.  

Odpowiedz na pytania. 

A) Który z władców polskich jest autorem słów: „Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”? 

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

B) W związku z którym wydarzeniem z historii Rzeczypospolitej XVII w. miało zostać 

sformułowane zdanie przytoczone w pkt A? 

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

C) W którym roku miało miejsce wydarzenie, o którym mowa w pkt B? 

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 14.  

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

prawdziwe, a literę F, jeśli jest fałszywe. 

Zdanie P/F 

1) Po zakończeniu wojen w XVII w. gospodarka polska szybko 

podniosła się ze zniszczeń wojennych. ......................................... 

2) Dzięki dobrze prowadzonej polityce wewnętrznej na 

przełomie XVII i XVIII w. nastąpił szybki rozwój miast.  ......................................... 

3) Obowiązek pańszczyzny doprowadził do zwiększenia 

wydajności pracy chłopów na polu pana.  .......................................... 

 

Zadanie 15.  

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia. 

 

Źródło: www.muzeumwp.pl 

 

A) Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionej na obrazie. 

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

B) Napisz, którą funkcję (stanowisko) zaczęła pełnić w wojsku w 1665 r. osoba 

przedstawiona na obrazie.  

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 16.  
Ułóż w kolejności chronologicznej wymienione niżej wydarzenia, wpisując w wykropkowane 

obok nich miejsca odpowiednio cyfry od 1 do 5. 

A) Zawiązanie konfederacji targowickiej   ...... 

B) Uchwalenie Konstytucji 3 maja      ...... 

C) Bitwa pod Racławicami       ...... 

D) Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej   ......  

E) Bitwa pod Zieleńcami        ...... 

 

Zadanie 17.  

Do podanych biogramów przyporządkuj imiona i nazwiska uczestników polskich powstań 

narodowych. Wpisz we właściwe rubryki tabeli litery, którymi je oznaczono. 

 

1) Wychowanek Szkoły Rycerskiej. Brał udział w wojnie 

o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1792 roku w czasie 

wojny z Rosją dowodził w bitwie pod Dubienką.  .................................. 

2) Podporucznik i instruktor w Szkole Podchorążych. Założył 

Sprzysiężenie Podchorążych Piechoty, które 29 listopada 1830 r. 

doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego. ................................... 

3) Generał, w 1863 r. objął władzę dyktatorską nad powstaniem 

styczniowym. Aresztowany przez Rosjan, 10 kwietnia 1864 r. 

został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. ................................... 

 

A) Józef Chłopicki  B) Romuald Traugutt   C) Tadeusz Kościuszko    

D) Piotr Wysocki   E) Jarosław Dąbrowski  F) Kazimierz Pułaski 

Zadanie 18.  
Spośród podanych niżej informacji podkreśl wszystkie, które charakteryzują sytuację 

w Królestwie Polskim bezpośrednio przed wybuchem powstania listopadowego. 

1) W Królestwie Polskim organizowano manifestacje patriotyczne, które umacniały 

patriotyzm narodu polskiego. 

2) Dzięki polityce rządu w Królestwie Polskim w piętnastoleciu poprzedzającym wybuch 

powstania nastąpił rozwój gospodarki. 

3) Autonomia Królestwa Polskiego podlegała wielu ograniczeniom. 

4) Na terenie Królestwa Polskiego działali emisariusze Wielkiej Emigracji, których 

zadaniem było przygotowanie Polaków do wybuchu powstania. 

5) Rząd carski nie przestrzegał praw nadanych mieszkańcom Królestwa Polskiego 

w konstytucji. 

6) Anglia i Francja wspomagały Polaków w Królestwie Polskim w celu przygotowania 

powstania zbrojnego.  
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Zadanie 19.  
Spośród wymienionych wydarzeń i postaci wybierz te, które są związane z powstaniem 

listopadowym oraz te, które są związane z powstaniem styczniowym. Wpisz je do 

właściwych rubryk tabeli. 

 

branka; bitwa pod Iganiami; wojna partyzancka; Marian Langiewicz, detronizacja 

cara Mikołaja I; rzeź Pragi 

Powstanie listopadowe Powstanie styczniowe 

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

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

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

 

Zadanie 20.  
Na podstawie wiersza Marii Konopnickiej i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Tam od Gniezna i od Warty 

Biją głosy w świat otwarty,  

Biją głosy, ziemia jęczy 

– Prusak polskie dzieci męczy! 

 

Bijcie dzwony, bijcie serca, 

Niech drży Prusak przeniewierca, 

Niech po świecie krzyk wasz leci: 

– Prusak męczy polskie dzieci! 

 

Za ten pacierz w własnej mowie, 

Co ją dali nam ojcowie, 

Co go nas uczyły matki,  

Prusak męczy polskie dziatki! 

 

A) Napisz, które wydarzenie zainspirowało poetkę do napisania wiersza.  

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

 

B) Podaj rok i miejscowość, w których miało miejsce opisane w wierszu wydarzenie. 

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

 

C) Wyjaśnij pojęcie germanizacja. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 21.  

Na podstawie mapy i wiedzy własnej wykonaj polecenia.  

  

Źródło: www.nowaera.pl  

 

A) Podaj nazwę państwa, z którym Polska walczyła o granice w latach 1919-1921. 

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

 

B) Podaj nazwy wszystkich obszarów, na których w latach dwudziestych XX wieku 

przeprowadzono plebiscyty w celu ukształtowania granic państwa polskiego.  

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

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

C) Podaj nazwy wszystkich państw, które sąsiadowały z II Rzecząpospolitą w latach 1918-

1921. 

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

...................................................................................................................................... 
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Zadanie 22.  

Zaznacz prawidłowe dokończenia zdań. 

 

1. Pierwszą koleją na ziemiach północno-wschodnich Królestwa Polskiego i obwodu 

białostockiego była Droga Żelazna (Kolej)  

 

A. Warszawsko-Grodzieńska. 

B. Białostocko-Baranowicka. 

C. Warszawsko-Petersburska. 

D. Brzesko-Grajewska. 

 

2. Kolej, o której mowa w pkt 1, została uruchomiona w roku 

 

A. 1862. 

B. 1864. 

C. 1874. 

D. 1886. 

Zadanie 23.  

Odpowiedz na pytanie. 

 

Dlaczego Białystok w XIX wieku nazywano „Manchesterem Północy”? 

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

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

 

Zadanie 24.  

Wymień cztery ośrodki włókiennictwa w dawnym obwodzie białostockim. 

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

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

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

Zadanie 25.  

Podkreśl imiona i nazwiska wielkich przemysłowców związanych miejscem zamieszkania 

i prowadzeniem działalności z obwodem białostockim w 2. połowie XIX wieku. 

 

Karol Wilhelm Scheibler  Christian August Moes  Wilhelm Fryderyk Zachert 

Izrael Poznański  Adolf Buchholtz 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


