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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 22 LUTEGO 2017 R. 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 27 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.) 

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie odpowiedz na pytania. 

 
Źródło: http://ciekawe.org 

A) Jaki to rodzaj pisma? 

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

B) Która cywilizacja starożytna stworzyła pismo przedstawione na ilustracji? 

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

Zadanie 2. (4 p.) 

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

– jeśli jest fałszywe. 

 

Zdanie P/F 

(1) Starożytni Grecy w czasach Peryklesa tworzyli jednolite silne państwo. 
……… 

(2) Podczas obrad zgromadzenia ludowego podejmowano najważniejsze 

decyzje dotyczące ateńskiej polis. ……… 

(3) Najsłynniejsze zawody sportowe w starożytnej Grecji odbywały się ku czci 

Jowisza. ……… 

(4) Wielkie Dionizje to uroczystości religijne ku czci boga wina.  
……… 

 

Zadanie 3. (4 p.) 

Przyporządkuj wymienione w tabeli wydarzenia do właściwych epok historycznych. Wstaw 

znak  „X” w odpowiednie miejsca tabeli. 

 

Wydarzenie Starożytność Średniowiecze Nowożytność 

(1) misja biskupa Wojciecha do Prusów    

(2) igrzyska w Olimpii    

(3) powstanie listopadowe    

(4) bitwa pod Maciejowicami    
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Zadanie 4. (6 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu wykonaj polecenia. 

A co się tyczy kraju Mesko, to [jest] on najrozleglejszy z ich [tzn. słowiańskich] krajów. 

Obfituje on w żywność, mięso, miód i rolę orną. Pobieranie przez niego [tj. Mieszka] podatki  

[stanowią] odważniki handlowe. [Idą] one [na] żołd jego piechurów. Co miesiąc [przypada] 

każdemu oznaczona ilość z nich. Ma on trzy tysiące pancernych [podzielonych na] oddziały, 

a setka ich znaczy tyle, co dziesięć secin innych (wojowników). Daje on tym mężom odzież, 

konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on 

[tj. Mieszko] każe mu wypłacać żołd od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej, czy żeńskiej. 

A gdy [dziecię] dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu 

dziewczyny, jeżeli zaś jest kobietą, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu.  

Z Mesko sąsiadują na wschodzie Ruś, a na północy Burus [chodzi o Prusy].  
Źródło: Ibrahim ibn Jakub, Relacja z podróży do krajów słowiańskich, [w]: Wiek V-XV 

w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997. 

A) Napisz, jak Ibrahim ibn Jakub przedstawił państwo Mieszka I. 

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

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

B) Podaj, ilu pancernych liczyła drużyna Mieszka I. ………………………………………….. 

C) Napisz, w jaki sposób Mieszko I dbał o swoich wojowników. 

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

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

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

D) Podaj nazwy państw (ziem) sąsiadujących z państwem Mieszka I na wschodzie i północy. 

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

 

Zadanie 5. (4 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę 

mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest niż wieść głosiła! […] Nie godzi się takiego i tak 

wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz 

[wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy 

swej diadem cesarski, włożył go na głowę […] na [zadatek] przymierza i przyjaźni i za 

chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią 

św. Maurycego.  
Źródło: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław-Kraków 1989. 

A) Podaj nazwę wydarzenia, podczas którego doszło do sceny opisanej przez kronikarza. 

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

B) Podaj rok oraz określ wiek wydarzenia, o którym mowa w tekście. 

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

C) Podaj imię cesarza wymienionego w tekście.  

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

D) Podaj imię i przydomek władcy, którego cesarz nazwał „wielkim mężem”. 

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



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2016/2017 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

4 z 14 

Zadanie 6. (2 p.) 

Do podanych definicji przyporządkuj odpowiednie pojęcia. Wstaw we właściwe rubryki 

tabeli ich oznaczenia literowe. 

 

1) Akt monarchy nadający pewnym osobom lub stanom określone 

uprawnienia albo uchylający w stosunku do nich prawo powszechne. 
........... 

2) Wybór króla przez szlachtę, w którym mógł wziąć udział każdy szlachcic 

osobiście.  
........... 

 

A) wolna elekcja                   B) artykuły henrykowskie                     C) przywilej 

 

Zadanie 7. (3 p.) 

Do podanych biogramów przyporządkuj odpowiednio imiona i nazwiska/przydomki postaci. 

Wstaw we właściwe rubryki tabeli ich oznaczenia literowe. 

 

1) Wielki książę litewski, król Polski. Za jego panowania Polska i Litwa 

zawarły unię realną łączącą oba państwa (1569). Zostało utworzone stałe 

wojsko zwane kwarcianym. 
............... 

2) Historyk i dyplomata. Ukończył Akademię Krakowską, pełnił funkcję 

kanclerza w kancelarii biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, był 

wychowawcą synów królewskich. Jego największym dziełem są Roczniki, 

czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. ............... 

3) Za panowania Stefana Batorego sprawował urząd kanclerza i hetmana 

wielkiego koronnego. W 1594 r. założył w swym mieście wyższą szkołę 

humanistyczną, której celem było przygotowanie młodzieży do pełnienia 

obowiązków w służbie Rzeczypospolitej. ............... 

 

A) Jan Długosz   B) Kazimierz Jagiellończyk   C) Jan Zamoyski    

D) Zygmunt II August   E) Stanisław Konarski 
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Zadanie 8. (2 p.) 

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia. 

 

Źródło: wpolityce.pl 

A) Podaj rok wydarzenia przedstawionego na ilustracji.  

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

B) Podaj nazwę miasta, w którym miało miejsce wydarzenie przedstawione na ilustracji. 

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

 

Zadanie 9. (4 p.) 

Oceń, które z poniższych wydarzeń były przyczynami, a które skutkami powstania 

styczniowego. Wpisz literę P w przypadku przyczyn, a literę S w przypadku skutków. 
 

Lp. Wydarzenie P/S 

1)  Manifestacje patriotyczne organizowane przez Polaków. ................ 

2)  Branka do wojska carskiego. ................ 

3)  Konfiskata majątków powstańców. ................ 

4)  Katorga. ................ 

 

Zadanie 10. (4 p.) 

Do podanych charakterystyk przyporządkuj postaci, których one dotyczą. Wpisz 

w wykropkowane miejsca litery, którymi je oznaczono. 
 

1) Wybitny polski poeta, autor „Pana 

Tadeusza". …… 
A) Fryderyk Chopin 

2) Wybitny polski kompozytor, twórca 

mazurków, polonezów. …… 
B) Juliusz Słowacki 

3) Kompozytor, żył w XIX wieku, twórca 

opery „Halka”. …… 
C) Adam Mickiewicz  

4) Polski poeta romantyczny, autor 

„Kordiana”. …… 
D) Cyprian Kamil Norwid 

 

…… 
E) Stanisław Moniuszko 
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Zadanie 11. (2 p.) 

Na podstawie poniższej ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

 

A) Podaj imię i nazwisko postaci, która – mieszkając w przedstawionym na ilustracji wozie – 

protestowała w zaborze pruskim. 

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

B) Napisz, jaka była przyczyna protestu, którego wyrazem było zamieszkanie 

w przedstawionym na ilustracji wozie. 

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

 

Zadanie 12. (4 p.) 

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

jest fałszywe. 

ZDANIE P/F 

1) Rozwój przemysłu doprowadził do powstania nowych grup 

społecznych: szlachty i robotników. ……… 

2) W XIX-wiecznych fabrykach od wielu kobiet i dzieci wymagano 

wykonywania pracy równie ciężkiej, jak od mężczyzn. ……… 

3) Strajk to protest polegający na wstrzymaniu się od pracy. 
……… 

4) Robotnicy w XIX-wiecznych fabrykach pracowali nie więcej niż 

8 godzin przez 5 dni w tygodniu. ……… 
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Zadanie 13. (4 p.) 

Uzupełnij tabelę. Wpisz imiona i nazwiska postaci przedstawionych na ilustracjach. Niżej – 

w wykropkowane miejsca – wpisz numery tych spośród podanych pod tabelą elementów 

biografii, które ich dotyczą.  

 

  

1) Imię i nazwisko 
A) ……………………………. B) ……………………………. 

2) Elementy biografii 
A) ……………………………. B) ……………………………. 

 

Elementy biografii:  

1) współorganizator Armii Polskiej we Francji  

2) dowódca I Brygady Legionów Polskich  

3) Naczelnik Państwa 

4) wybitny pianista, krzewiciel idei wolnej Polski, w tym w USA  

5) twórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu 

6) w 1914 r. zwolennik współpracy z państwami centralnymi 

7) w 1914 r. zwolennik współpracy z Rosją  

 

Zadanie 14. (2 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu wykonaj polecenia. 

 

13. Winno być utworzone państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkane przez ludność 

niewątpliwie polską; będzie mu zapewniony dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna 

i gospodarcza, jego całość terytorialna winny być zagwarantowane przez umowy 

międzynarodowe. 

 

A) Napisz, jakie kryterium miało, według prezydenta USA Woodrowa Wilsona, zdecydować 

o przynależności danych obszarów do odrodzonego państwa polskiego. 

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

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

B) Napisz, co – według autora tekstu – należało zapewnić Polsce. 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 15. (1 p.) 

Podkreśl te określenia, które są charakterystyczne dla państw totalitarnych. 

A) Władza skupiona w rękach jednego człowieka lub jednej partii. 

B) Gwarancja nietykalności osobistej obywateli. 

C) Istnienie praw wyborczych obywateli.  

D) Znaczne ograniczenie swobód politycznych. 

Zadanie 16. (4 p.) 

Na podstawie zamieszczonej niżej mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

  
Źródło: nowaera.pl 

A) Podaj przyjętą powszechnie nazwę dokumentu, będącego formalnie paktem o nieagresji 

pomiędzy Niemcami i ZSRR, zawartego krótko przed ich agresją na Polskę, a także 

dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) jego podpisania. 

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

B) Wymień cztery miejsca bitew kampanii wrześniowej, w tym jedno z terenu Podlasia.   

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

C) Zaznacz na mapie linię podziału ziem polskich ustaloną 28 września 1939 r. przez 

Niemcy i ZSRR. 
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Zadanie 17. (4 p.) 

Przyjrzyj się reprodukcji plakatu z 1939 r. i odpowiedz na pytania. 

 
A) Do agresji którego państwa nawiązuje ręka i umieszczony na niej znak graficzny? 

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

 

B) Jaka była data (dzień, miesiąc i rok) agresji, przed którą broni się żołnierz przedstawiony 

na ilustracji? 

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

 

C) Do czego nawołuje plakat? 

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

 

D) Które państwo zaatakowało Polskę 17 dni później niż agresor symbolicznie 

przedstawiony na plakacie (podaj pełną nazwę)? 

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

 

Zadanie 18. (2 p.) 

Przyjrzyj się  ilustracji i wykonaj polecenia. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: warszawa.wikia.com 

 

A) Podaj nazwę wydarzenia, które upamiętnia przedstawiony na zdjęciu pomnik. 

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

 

B) Napisz, czego znakiem jest symbol przedstawiony na pomniku. 

........................................................................................................................................... 
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Zadanie 19. (3 p.) 

Na podstawie przytoczonych fragmentów zaleceń wydawanych przez administrację 

hitlerowską wykonaj polecenia. 

 

§ 1. Wszyscy żydzi i żydówki, przebywający w Generalnym Gubernatorstwie, a mający 

ukończone 10 lat życia, obowiązani są nosić, zaczynając od 1 grudnia 1939 r., na prawym 

rękawie ubioru i wierzchniego ubioru biały pasek o szerokości co najmniej 10 cm, 

zaopatrzony w gwiazdę syjońską.  

§ 2. Opaski te winni żydzi i żydówki sprawić sobie sami i zaopatrzyć odpowiednim znakiem.  

§ 3. Winni wykroczenia podlegają karze więzienia.  

 

§ 3. Sklepy żydowskie należy oznaczyć gwiazdą syjońską w sposób wyraźnie widoczny z ulicy; 

niemieckie oznaczenie firmy jest niedozwolone.  

§ 4. Winni wykroczenia podlegają karze więzienia.  

 

Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. 

Tej samej karze podlegają osoby, które takim żydom świadomie dają kryjówkę.  

 

 Źródło: Ustawowe bezprawie II. http://www.jewish.org.pl 

 

A) Wymień przykłady represji stosowanych wobec ludności żydowskiej przez okupanta 

niemieckiego. 

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

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

B) Napisz, jaka kara groziła osobom, które udzielały pomocy Żydom. 

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

 

Zadanie 20. (3 p.) 

Przyjrzyj się fotografii pomnika i wykonaj polecenia. 

 Źródło: nowaera.pl 

 

A) Podaj imię i nazwisko lub pseudonim głównej postaci, którą przedstawiono na pomniku. 

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

B) Napisz, dlaczego główna postać na pomniku została przedstawiona z dziećmi. 

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

....................................................................................................................................................... 
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C) Wyjaśnij pojęcie Holokaust. 

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

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

 

Zadanie 21. (2 p.) 

Przeczytaj fragment Konstytucji PRL, a następnie wykonaj polecenia. 

 

Artykuł 1. (...) 2. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza należy do ludu pracującego 

miast i wsi.  

Artykuł 2. 1. Lud pracujący sprawuje władzę państwową przez swych przedstawicieli, 

wybieranych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych w wyborach 

powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym (...). 

Artykuł 14. 1. Praca jest prawem, obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela. Pracą 

swoją, przestrzeganiem dyscypliny pracy, współzawodnictwem pracy i doskonaleniem jej 

metod lud pracujący miast i wsi wzmacnia siłę i potęgę Ojczyzny, podnosi dobrobyt narodu 

i przyśpiesza całkowite urzeczywistnienie ustroju socjalistycznego. 

 

A) Napisz, w jaki sposób lud pracujący miał sprawować władzę w państwie. 

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

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

B) Wyjaśnij, jakie znaczenie dla państwa polskiego miała – zgodnie z Konstytucją PRL – 

praca obywateli. 

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

Zadanie 22. (3 p.) 

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia. 

 

Źródło: http://www.trojmiasto.pl 

A) Podaj imię i nazwisko postaci przedstawionej na ilustracji. 

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

B) Podaj pełną nazwę organizacji, której współtwórcą i pierwszym przewodniczącym była 

osoba przedstawiona na ilustracji. 

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

C) Podaj nazwę miasta, w którym rozegrały się przedstawione na ilustracji wydarzenia. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (2 p.) 

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia, wykorzystując także własną wiedzę. 

 

 Źródło: nowahistoria interia.pl 

A) Podaj imię i nazwisko generała przedstawionego na ilustracji. 

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

C) Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc i rok) wprowadzania stanu wojennego w Polsce. 

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

 

Zadanie 24. (2 p.) 

Przeczytaj przytoczony fragment przemówienia Tadeusza Mazowieckiego, a następnie 

odpowiedz na pytania. 

Historia naszego kraju nabrała przyśpieszenia. Stało się to za sprawą społeczeństwa, które 

nie godzi się dalej żyć tak jak dotychczas. Trzeba przywrócić w Polsce mechanizmy 

normalnego życia politycznego. [...] Zasadę walki, która prędzej czy później prowadzi do 

wyeliminowania przeciwnika, musi zastąpić zasada partnerstwa. Nie przejdziemy inaczej od 

systemu totalitarnego do demokratycznego. [...] Chcę być Premierem Rządu wszystkich 

Polaków, niezależnie od ich poglądów i przekonań, które nie mogą być kryterium podziału 

obywateli na kategorie. 

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 6 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej… 

A) W którym roku zostało wygłoszone przemówienie?  

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

B) Czym zamierzał kierować się Tadeusz Mazowiecki w stosunku do przeciwników 

politycznych? 

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

 

Zadanie 25. (3 p.) 

Wykonaj polecenia nawiązujące do polityki sowieckiej wobec ludności polskiej w czasie II 

wojny światowej. 

A) Podaj nazwy dwóch krain lub regionów ZSRR, do których władze sowieckie deportowały 

Polaków. 

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

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

D) Podaj rok pierwszej z czterech masowych deportacji Polaków z Podlasia po 1939 r. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 26. (2 p.) 

Wymień dwie formy działań podejmowanych przez polskie podziemie niepodległościowe 

wobec władz komunistycznych na terenie województwa białostockiego w latach 1945-1946. 

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

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

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

 

Zadanie 27. (2 p.) 

1. Wielka operacja zorganizowana przez Rosjan w celu całkowitej pacyfikacji podziemia 

niepodległościowego w północno-wschodniej Polsce to obława 

A. sokólska. 

B. augustowska. 

C. białostocka. 

D. suwalska. 

2. Największa zbrodnia dokonana na Polakach przez NKWD po zakończeniu II wojny 

światowej na ziemiach polskich miała miejsce w roku 

A. 1945. 

B. 1946.  

C. 1947.  

D. 1953. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


