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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

STOPIEŃ REJONOWY – 12 STYCZNIA 2018 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 24 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 
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Zadanie 1. (5 p.) 
Podaj nazwy własne budowli przedstawionych na niżej zamieszczonych ilustracjach (A-D) 

oraz przyporządkuj je do odpowiedniego kręgu kulturowego lub cywilizacji, wpisując 

właściwe oznaczenia literowe budowli w wykropkowane miejsca obok nazw kultur lub 

cywilizacji. 

 

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

 

 

C) ..............................................   D) ....................................................... 

Kultura grecka: .........  Kultura rzymska: ......... 

Kultura bizantyńska: ......... Cywilizacja mezopotamska: ......... 

 

Zadanie 2. (4 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich wierszach, kogo dotyczą zamieszczone w nich 

noty biograficzne.  

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

Ateński mąż stanu, wybitny mówca i wódz. Wielokrotnie pełnił 

funkcję stratega. Przebudował i ugruntował demokrację 

w Atenach. Zwiększył rolę zgromadzenia ludowego 

i wprowadził diety dla jego uczestników. Zm. w 429 r. p.n.e. 
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B) .................................... 

Uchodzi za najwybitniejszego fizyka i matematyka starożytnej 

Grecji. Opracował wzory na pole powierzchni i objętość walca 

oraz kuli. Trafnie oszacował wartość liczby π. Sformułował 

podstawowe prawo hydrostatyki.  

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

Ostatnia królowa Egiptu z dynastii Ptolemeuszy. Pozbawiona 

tronu, odzyskała go dzięki Juliuszowi Cezarowi. Po śmierci 

Cezara związała się z Markiem Antoniuszem. Zaangażowała się 

w bitwę pod Akcjum w 31 r. p.n.e. 

D) .................................... 

Znakomity wódz i cesarz rzymski. Ostatni władca całego 

imperium rzymskiego. Ogłosił edykt uznający chrześcijaństwo 

za religię panującą. W 395 r. podzielił państwo między synów – 

odtąd utrwalił się podział na cesarstwo wschodnie i zachodnie. 

 

Zadanie 3. (2 p.) 

Na podstawie poniższej mapy i własnej wiedzy zaznacz poprawne dokończenia zdań. 

 

1) Obszary, które w VI w. należały do cesarstwa bizantyńskiego, na mapie oznaczono 

numerami 

A. 1 i 2. B. 2 i 5. C. 4 i 5. D. 1 i 4. 

 

2) Na początku panowania Karola Wielkiego Karolingowie rządzili obszarem, który na 

mapie oznaczono numerem 

A. 1. B. 2. C. 4. D. 5. 
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Zadanie 4. (3 p.) 
Przeanalizuj ilustrację ukazującą fragment Drzwi Gnieźnieńskich, a następnie wykonaj 

polecenia. 

Źródło: Roszak S. (red.), Śladami przeszłości, podręcznik do historii dla gimnazjum I, Gdańsk 2009, s. 202. 

A) Podaj nazwę ukazanego na ilustracji wydarzenia i rok, w którym do niego doszło. 

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

B) Podaj imię i przydomek władcy państwa polskiego, za panowania którego doszło do 

ukazanego na ilustracji wydarzenia, a także nazwę stylu w sztuce, w którym zostały 

wykonane Drzwi Gnieźnieńskie. 

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

C) Wyjaśnij, jaki wpływ na stosunki polsko-niemieckie w X w. miał kult postaci, której losy 

ukazano na Drzwiach Gnieźnieńskich.  

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

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

 

Zadanie 5. (1 p.) 
Uzupełnij poniższą tablicę genealogiczną Piastów, wpisując w wykropkowane miejsca 

właściwe imiona książąt. 

 

                                                      B)                                          Bolesław Krzywousty 
 
 

 
 

                                  Bolesław Szczodry              Władysław Herman 

 
 

 

 
 

                                                       A) 
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Zadanie 6. (3 p.) 

Na podstawie przytoczonego fragmentu „Kroniki polskiej” Anonima zw. Gallem i własnej 

wiedzy wykonaj polecenia. 
Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże 

można powiedzieć, że sam, będąc pomazańcem [Bożym], nie powinien był [drugiego] pomazańca za 

żaden grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech 

zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy 

biskupa-zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw – lecz pozostawmy 

te sprawy, a opowiedzmy, jak przyjęto go na Węgrzech. 

 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przekł. R. Grodecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 53-54. 

A) Wymień postacie konfliktu (podaj ich imiona i funkcje, które poszczególnych osoby 

pełniły). 

imię: ...................................  funkcja: ............................ 

imię: .................................  funkcja: ............................. 

B) Napisz, czym zakończył się konflikt dla obydwu skonfliktowanych postaci. 

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

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Wpisz numer 1 przy tym kronikarzu, który tworzył za czasów Bolesława Krzywoustego, oraz 

numer 2 przy tym, który pisał za panowania Kazimierza Jagiellończyka.  

A) Wincenty Kadłubek ….. 

B) Anonim tzw. Gall ….. 

C) Jan Długosz ….. 

D) Janko z Czarnkowa ….. 

 

Zadanie 8. (4 p.) 

Wpisz w wykropkowane miejsca nazwy opisanych formacji wojskowych. 

A) Z dwudziestu łanów wybierano jednego chłopa, który stawał się żołnierzem; zwalniany 

był on z wszelkich danin oraz powinności, które przejmowali za niego uprawiający 

pozostałe 19 łanów. – ………………………………………. . 

B) Król wynajmował żeglarza wraz z okrętem i załogą, dając mu list upoważniający do 

pełnienia straży na morzu; w Polsce pierwszą taką formację zorganizował Kazimierz 

Jagiellończyk w 1456 r.; tworzyli ją również Zygmunt Stary, Zygmunt August i Stefan 

Batory. – ………………………………………. . 

C) Formacja zbrojna występująca w otoczeniu wczesnośredniowiecznych władców 

słowiańskich; siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu – 

………………………………………. . 

D) Na utrzymanie tej stałej armii polskiej przeznaczano czwartą część dochodów z dóbr 

królewskich. – ………………………………………. . 
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Zadanie 9. (3 p.) 

Przyporządkuj podane wydarzenia do czasów panowania wymienionych niżej dynastii. Wpisz 

we właściwe miejsca tabeli numery, którymi oznaczono odpowiednie wydarzenia. 

1. Potop szwedzki. 

2. Zajęcie Pomorza Gdańskiego przez zakon krzyżacki. 

3. Unia w Horodle. 

4. Hołd pruski. 

5. Bitwa pod Płowcami. 

6. Pokój kaliski. 

7. Ugoda w Hadziaczu. 

 

A) Piastowie ………………………. 

B) Jagiellonowie ………………………. 

C) Wazowie ………………………. 

 

Zadanie 10. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę dotyczącą przywilejów nadawanych szlachcie polskiej w XV w. 

 Przywilej Władca Treść przywileju 

A) 

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

Władysław Jagiełło Wprowadzał zakaz zajmowania majątku 

szlacheckiego bez wyroku sądowego. 

B) 
jedleńsko-  

-krakowski  
................................ 

Nadawał szlachcie nienaruszalność osobistą 

ze strony króla i jego urzędników bez 

prawomocnego wyroku sądowego. 

C) 

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

Kazimierz 

Jagiellończyk  

Wprowadzał zakaz zwoływania pospolitego 

ruszenia bez zgody szlachty. 

 

Zadanie 11. (3 p.) 

Na podstawie przytoczonego niżej tekstu i własnej wiedzy zaznacz prawidłowe dokończenia 

zdań. 

Henryk z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki 

pan […] Wiadomo czynimy niniejszym pismem [...]:  

1. […] iż za żywota naszego my i potomkowie nasi, królowie polscy [...], nie mamy 

mianować ani obierać […] króla na państwo, sukcesora naszego wsadzać, a to dlatego, 

aby zawdy wiecznymi czasy po zejściu naszym i potomków naszych wolne obieranie 

zostawało wszem stanom koronnym; dla czego i tytułu dziedzica używać nie mamy ani 

potomkowie nasi, królowie polscy. 

2. A iż w tej zacnej Koronie narodu polskiego i litewskiego, ruskiego, inflanckiego i innych 

niemało jest różniących się w wierze, przestrzegając na potem jakich sedycji i tumultów 

[aby się ustrzec jakichś rozruchów i zamieszek], z tej przyczyny rozerwania albo niezgody 

w religii, warowali [przysięgali] to sobie niektórzy obywatele korony konfederacją 

osobliwą, że w tej mierze w sprawie religii mają być w pokoju zachowani, którą my im 

obiecujemy trzymać w cale, czasy wiecznymi.  
M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Ćwiczenia źródłowe dla gimnazjum, Warszawa 2002, s. 228. 
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1) Przytoczony tekst to fragment dokumentu noszącego nazwę  

A. konfederacja warszawska.   B. pacta conventa.  C. artykuły henrykowskie. 

2) Wymieniony w dokumencie władca pochodził z dynastii  

A. Burbonów.    B. Walezjuszy.   C. Kapetyngów.  

3) W punkcie 1. przytoczonego tekstu władca zobowiązuje się faktycznie do 

A. pozostawienia szlachcie prawa całkowicie wolnego wyboru następcy. 

B. wyznaczenia następcy tronu zgodnie z oczekiwaniem szlachty.  

C. mianowania następcy tronu za swego życia. 

Zadanie 12. (1 p.) 

Zaznacz szereg, w którym uporządkowano chronologicznie panowanie wymienionych niżej  

królów (od 1 do 5) z  

dynastii Jagiellonów. 

 

1) Kazimierz Jagiellończyk 

2) Władysław Jagiełło 

3) Zygmunt II August 

4) Aleksander Jagiellończyk 

5) Jan Olbracht 

 

A. 2        1         3         5        4 

B. 2        1         5         4         3 

C. 2       1          4         3         5 

Zadanie 13. (4 p.) 

Oceń prawdziwość poniższych zdań, które dotyczą unii brzeskiej. Wpisz w wykropkowane 

miejsca wyraz „Prawda”, jeśli zdanie jest prawdziwe, a wyraz „Fałsz”, jeśli jest fałszywe. 

Lp. Zdanie Prawda / Fałsz 

1. Było to porozumienie między Kościołem katolickim a unickim. ………………. 

2. Unia została zawarta w 1596 r. ………………. 

3. Zwolennicy unii uznali zwierzchnictwo papieża. ………………. 

4. Królem, który ówcześnie panował, był Zygmunt III Waza. ………………. 

 

Zadanie 14. (3 p.) 

Do każdej charakterystyki dopisz miejsce podpisania przez Polskę rozejmu, porozumienia lub 

traktatu pokojowego zawartego w XVI-XVII wieku, którego ona dotyczy. 

 

A) W 1582 r. Rosja zgodziła się oddać Rzeczypospolitej Inflanty i ziemię połocką. 

………………………………………………………………………………………………. 
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B) Potwierdzono warunki rozejmu zawartego w Dywilinie. Pod panowaniem polskim 

znalazły się rozległe tereny ziem smoleńskiej, czernihowskiej i siewierskiej, a car Michał 

I Romanow zrzekł się pretensji do Inflant. 

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

C) Jan II Kazimierz zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego, a Polska uznała szwedzki stan 

posiadania w Inflantach. 

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

 

Zadanie 15. (1 p.) 

Wpisz w ramkę oznaczenia literowe tych z wymienionych niżej postaci, które żyły w czasie 

potopu szwedzkiego. 

A) Jan Kazimierz       D) Karol X Gustaw 

B) Janusz Radziwiłł      E) Augustyn Kordecki 

C) Jeremi Wiśniowiecki     F) Jan Karol Chodkiewicz 

 

 

 

 

Zadanie 16. (3 p.) 

Do każdego przedstawiciela baroku dobierz spośród niżej wymienionych właściwe rodzaje 

dzieł, które on tworzył, a następnie wpisz ich oznaczenia numerowe w wykropkowane 

miejsca. 

1) Jan Chryzostom Pasek ………………………………. 

2) Jan Andrzej Morsztyn ………………………………… 

3) Wespazjan Kochowski ………………………………… 

A) wiersze  B) obrazy  C) pamiętniki   D) utwory polityczno-społeczne  

 

Zadanie 17. (3 p.) 

Wybierz właściwe dokończenia zdań opisujących prawa kardynalne. Wpisz ich oznaczenia 

literowe w wykropkowane miejsca w nawiasach. 

1) Prawa kardynalne zostały przeforsowane w latach 1767-1768 przy poparciu (………) 

A) posła rosyjskiego Mikołaja Repnina.  

B) hetmana Wacława Rzewuskiego. 

C) posła Józefa Wybickiego.  

2) Miały charakter (……….) A) ustawy zasadniczej.   B) przywileju szlacheckiego. 

3) Prawa kardynalne (………..) A) utrzymywały zasadę wolnej elekcji.   B) znosiły zasadę 

wolnej elekcji.  
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Zadanie 18. (1 p.) 

Wpisz w ramkę oznaczenia literowe niżej podanych wydarzeń tak, by powstał ich ciąg 

chronologiczny. 

A) Zawiązanie konfederacji w Targowicy.  C) II rozbiór Polski. 

B) Bitwa pod Dubienką.      D) Uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

  

 

 

Zadanie 19. (3 p.) 

Do podanych nazw miast i nazwy krainy dopisz w rzymskim systemie zapisu liczb numery 

rozbiorów, w których odpadły one od Rzeczypospolitej, a także nazwy państw zaborczych, 

którym w wyniku układów rozbiorowych te miasta lub kraina przypadły. 

 

A) Gdańsk – …………………………………………………………………. 

B) Kraków – …………………………………………………………………. 

C) Warmia – …………………………………………………………………. 

Zadanie 20. (1 p.) 

Podaj imię i nazwisko polskiego generała, który wsławił się w walkach Legionów Polskich 

utworzonych w XVIII w. we Włoszech. Był naczelnym wodzem Wojsk Polskich Księstwa 

Warszawskiego. Zginął w bitwie pod Lipskiem. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 21. (2 p.) 

Podaj nazwy organów, które wraz z władcą pełniły na ziemiach polskich władzę wykonawczą 

w myśl niżej wymienionych konstytucji. 

A) Konstytucja 3 maja – ……………………………………………… 

B) Konstytucja Królestwa Polskiego – ……………………………………………… 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

W 1862 r. Aleksander Wielopolski stanął na czele  

A. Komitetu Miejskiego. 

B. ugrupowania Czerwonych. 

C. Rządu Cywilnego. 

Zadanie 23. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując obok podanych nazw polskich organizacji spiskowych z I poł. 

XIX w. wybrane spośród wymienionych pod tabelą imiona i nazwiska osób, które w nich 

działały. 

 

 Nazwa organizacji spiskowej Działacz 

A) Sprzysiężenie Podchorążych ………………………………………………. 

B) Towarzystwo Filomatów ………………………………………………. 

C) Towarzystwo Patriotyczne ………………………………………………. 

 

Tomasz Zan    Piotr Wysocki 

Romuald Traugutt  Walerian Łukasiński 

 

Zadanie 24. (2 p.) 

Podaj nazwy ugrupowań emigracyjnych, w których działalność byli zaangażowani 

A) Joachim Lelewel – ……………………………………………………………. 

B) Adam Jerzy Czartoryski – ……………………………………………………………. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


