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STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 8 MARCA 2018 

 

 

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 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. (1 p.) 

Podaj nazwę, jaką nadano kulturze greckiej, która powstała w wyniku połączenia kultury 

helleńskiej z elementami cywilizacji wschodnich i upowszechniła się na terenach zdobytych 

przez Aleksandra Macedońskiego. 

 

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

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Terminem romanizacja określa się 

A. dominację Rzymian w basenie Morza Śródziemnego. 

B. etapy tworzenia imperium rzymskiego. 

C. przejmowanie przez ludy podbite przez Rzymian ich kultury i tradycji. 

D. najazdy barbarzyńców na imperium rzymskie. 

 

Zadanie 3. (4 p.) 

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

fałszywe. 
 

A)  Bolesław Chrobry koronował się na króla Polski po śmierci cesarza 

Henryka II. 
P F 

B)  W 1037 r. możni zbuntowali się przeciwko Mieszkowi II, który musiał 

uciekać z kraju. 
P F 

C)  Po śmierci ojca Władysław Wygnaniec otrzymał m.in. Śląsk i ziemię 

łęczycką. 
P F 

D)  Król Kazimierz Wielki w 1346 r. ufundował pierwszy uniwersytet na 

ziemiach polskich – Akademię Krakowską. 
P F 

 

Zadanie 4. (3 p.) 

Wpisz w wykropkowane miejsca obok każdego wydarzenia wyrazy „przed” albo „po”, 

w zależności od tego, czy miało ono miejsce przed czy po wydarzeniu zapisanym z ramce. 
 

Przekazanie władzy senioralnej Kazimierzowi Sprawiedliwemu. 
 

A) Śmierć Leszka Białego na zjeździe w Gąsawie.  ……………  

B) Zamordowanie biskupa Stanisława ze Szczepanowa.  …………… 

C) Bitwa pod Legnicą podczas najazdu Mongołów na Śląsk.  …………… 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Z podanych niżej wydarzeń chronologicznie pierwsze było 

A. nadanie szlachcie polskiej przywileju w Koszycach. 

B. wprowadzenie podatku gruntowego zwanego „poradlne”. 

C. podpisanie z Litwą unii realnej, znacznie zacieśniającej więzi z Polską. 

D. zawarcie małżeństwa między Jadwigą Andegaweńską i Władysławem Jagiełłą. 

 

Zadanie 6. (2 p.) 

Podaj nazwy państw, których wojska, równocześnie z napaścią niemieckiego władcy 

Konrada II, w 1030 lub 1031 r. najechały na państwo polskie lub ziemie będące w jego 

posiadaniu. 

A) ……………………………………………………………………. 

B) ……………………………………………………………………. 
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Zadanie 7. (3 p.) 

Obok zamieszczonych w tabeli wyjaśnień wpisz oznaczenia literowe tych pojęć 

architektonicznych, których one dotyczą. 

 

1) element konstrukcyjny budynku wystający ponad powierzchnię dachu, pełniący 

funkcję  dekoracyjną  (może mieć formę ścianki, ażuru lub balustrady) ………. 

2) okrągłe okno wypełnione witrażem, umieszczone nad głównym portalem 

kościoła ………. 

3) długi korytarz (ganek), okalający przeważnie wewnętrzny dziedziniec na jednej 

lub kilku kondygnacjach ………. 

 

A) Krużganek. B) Attyka. C) Rozeta. D) Absyda. 

 

 

Zadanie 8. (2 p.) 

Na podstawie obrazu Jana Matejki 

„Założenie Szkoły Głównej R.P 1361-

1399-1400” i własnej wiedzy wykonaj 

polecenia.  
 

W centralnej części obrazu Matejko 

przedstawił Jadwigę Andegaweńską, 

Kazimierza Wielkiego i Jagiełłę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Wyjaśnij, w czym na obrazie przejawia się zasadnicze odstępstwo jego autora od prawdy 

historycznej.  

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

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

 

B) Wyjaśnij, dlaczego autor obrazu zamieścił na nim trzy wymienione postacie. 

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

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

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

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

W 1525 r. nastąpiła sekularyzacja zakonu krzyżackiego i wielki mistrz zakonu został 

świeckim księciem. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące tego wydarzenia. 

A) Wielkim mistrzem zakonu był wówczas …………………………………………………, 

a królem Polski ………………………………………......................................................... . 

B) Mistrz przyjął nowe wyznanie – ………………………………………………………... . 

C) Prusy Książęce stały się polskim ……………………………………………………….... . 

 

Zadanie 10. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę dotyczącą wielkich bitew stoczonych w czasach Piastów i Jagiellonów przez 

oddziały polskie. 

 

Miejsce bitwy Rok Przeciwnik – nazwa państwa Władca Polski 

A)  Orsza 1514 
……………………………. 

Zygmunt Stary 

B)  
……………. 

1331 
……………………………. ……………………………. 

C)  Chojnice 
…… 

Państwo Zakonne (krzyżackie) 
……………………………. 

 

Zadanie 11. (3 p.) 

Wpisz w wykropkowane miejsca pod poniższymi opisami imiona i nazwiska postaci, których 

one dotyczą.  

 

A) Polski ksiądz katolicki, zabiegał o godność biskupią. Po opuszczeniu kraju ożenił się 

i zerwał związek z Kościołem katolickim. Był jednym z najwybitniejszych polskich 

działaczy reformacji. Wiele lat spędził w krajach niemieckich i w Anglii. Do kraju 

powrócił w 1556 r. i  rozpoczął działania na rzecz zjednoczenia wszystkich wyznań 

protestanckich w Polsce i utworzenia Kościoła narodowego. 

 

…………………………………………………………… 

 

B) W Polsce renesansowej był słynnym teologiem i pisarzem politycznym. Krytykował 

ustrój społeczno-polityczny i widział konieczność wprowadzenia reform w kraju. Swoje 

propozycje zawarł w dziele „O poprawie Rzeczypospolitej”.  

 

…………………………………………………………..      

 

C) W Polsce otrzymał święcenia kapłańskie, a w Rzymie wstąpił do zakonu jezuitów. 

Po powrocie do kraju stał na czele polskiej kontrreformacji. Był nadwornym 

spowiednikiem króla Zygmunta III Wazy, a także współtwórcą unii brzeskiej. 

 

…………………………………………………………… 

 

 

Piotr Skarga Andrzej Frycz Modrzewski Mikołaj Rej Jan Łaski 
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Zadanie 12. (4 p.) 

W kolejnych wierszach tabeli wpisz X do odpowiedniej kolumny, jeżeli podane wydarzenie 

określa przyczynę albo skutek potopu szwedzkiego. 

Wydarzenie Przyczyna Skutek 

A) Uniezależnienie się Prus Książęcych od Polski.   

B) Chęć dominacji Szwecji nad Morzem Bałtyckim.   

C) Używanie przez króla Jana Kazimierza tytułu króla Szwecji.   

D) Zrzeczenie się przez króla Jana Kazimierza pretensji 

do tronu szwedzkiego. 
  

 

Zadanie 13. (1 p.)  

Nazwą „kozacy rejestrowi“ określa się  

A. polską szlachtę zamieszkującą tereny Ukrainy.  

B. kozaków posiadających specjalne przywileje szlacheckie.  

C. tych kozaków, którzy za żołd byli zobowiązani do obrony płd.-wsch. granicy Polski 

przed Tatarami.  

D. tych kozaków, którzy nie posiadali ziemi. 

 

Zadanie 14. (4 p.)  

Przeanalizuj przytoczony tekst i rozstrzygnij, czy podane pod nim zdania są prawdziwe czy 

fałszywe. W kolejnych wierszach tabeli zaznacz odpowiednio P (prawda) lub F (fałsz).  

 

Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równi, że 

Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszonymi prawami, że w skład tych praw wchodzi 

życie, wolność [...], że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały spośród ludzi 

rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych [...]. Kiedy jednak 

długi szereg nadużyć i uzurpacji [...] zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej 

i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu 

[...]. Dlatego [...] ogłaszamy [...], że połączone Kolonie są i mają słuszne prawo być wolnymi 

i niepodległymi państwami. 
J. Chachaj, J. Drob, Historia, Podręcznik do gimnazjum, Warszawa 2014, s. 136. 

 

 

A) Przytoczony dokument powstał we Francji.  P F 

B)  Wydanie dokumentu poprzedziły wydarzenia nazwane „boston tea”.  P F 

C)  Państwem, przeciw któremu nastąpił „bunt”, była Wielka Brytania. P F 

D)  Dokument powstał w roku 1776.  P F 
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Zadanie 15. (3 p.)  

Na podstawie analizy zamieszczonej reprodukcji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993, s. 435. 

A) Podaj imię i nazwisko postaci oznaczonej na obrazie białą obwódką.  

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

B) Nazwij wydarzenie, które rozpoczęło się od przedstawionej na obrazie sceny, oraz napisz, 

kiedy do niej doszło (podaj dzień, miesiąc, rok). 

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

C) Uzasadnij tezę, że główna postać przedstawiona na obrazie jest bohaterem dwóch 

narodów.  

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

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

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

 

Zadanie 16. (3 p.) 

Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących kongresu wiedeńskiego. Zaznacz P, jeśli 

zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 

 

A)  Na kongresie wiedeńskim starano się kierować zasadami równowagi sił, 

legitymizmu i restauracji.  
P F 

B)  Krajami założycielskimi Świętego Przymierza były: Państwo Kościelne, Anglia 

i  Turcja.  
P F 

C)  Jednym z uczestników kongresu wiedeńskiego był władca Rosji Aleksander II.  P F 
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Zadanie 17. (3 p.)  

Na podstawie przytoczonego fragmentu tekstu pieśni i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

Oto dziś dzień krwi i chwały,  

Oby dniem wskrzeszenia był!  

W tęczę Franków Orzeł Biały  

Patrząc, lot swój w niebo wzbił 

Słońcem lipca podniecany,  

Woła na nas z górnych stron:  

Powstań Polsko! Skrusz kajdany, 

Dziś Twój tryumf albo zgon! 

 

A) Podaj tytuł pieśni.  

 

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

 

B) Napisz, do którego wydarzenia z XIX-wiecznej historii Polski nawiązywała pieśń.  

 

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

 

C) Podaj nazwę wydarzenia z historii powszechnej, do którego odwołują się podkreślone 

fragmenty tekstu oraz kraj ich wystąpienia. 

 

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

 

Zadanie 18. (3 p.) 

Przyporządkuj do poniższych ilustracji nazwy powstań narodowych, w których brali udział 

ukazani na nich żołnierze. Wpisz odpowiednią nazwę pod każdą ilustracją. 

 

insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe, 

powstanie styczniowe, powstanie krakowskie 

 

 

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

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

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich wierszach imiona i nazwiska osób, których 

dotyczą podane informacje biograficzne, a także numery, którymi opatrzono ich podobizny.  

 

Aleksander II Romanow, Marian Langiewicz, Aleksander Wielopolski, 

Romuald Traugutt, Ludwik Mierosławski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Informacje biograficzne Imię i nazwisko 
Numer 

podobizny 

A) Margrabia, od czerwca 1862 r. naczelnik Rządu 

Cywilnego Królestwa Polskiego, zwolennik 

ugody z carem, przeprowadził reformę 

i polonizację szkolnictwa, doprowadził do 

oczynszowania chłopów, równouprawnienia 

Żydów i powołania Szkoły Głównej 

w Warszawie. Z jego inicjatywy zorganizowano 

brankę.  

  

B) Pierwszy dyktator powstania styczniowego, 

przyszedł na świat 17 stycznia 1814 r. Brał 

czynny udział w ataku na Arsenał podczas nocy 

listopadowej. Jako wódz powstania 

wielkopolskiego w 1848 r. brał udział 

w ciężkich bitwach pod Miłosławiem 

i Sokołowem, gdzie został pojmany przez 

Prusaków.  

  

C) Syn Mikołaja I i księżniczki pruskiej Charlotty, 

mąż Marii. W wieku 18 lat odbył podróż po 

Rosji. Król Królestwa Polskiego od 1855 r. 

Wprowadził szerokie reformy gospodarcze 

i społeczne m.in. reformę uwłaszczeniową.  
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Zadanie 20. (2 p.) 

Spośród wymienionych wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym wybierz to, które 

chronologicznie jest pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia 

chronologicznie pierwszego wpisz cyfrę 1, obok ostatniego – cyfrę 2. 

 

A) Dyktatura Ludwika Mierosławskiego   

B) Uwłaszczenie chłopów w zaborze rosyjskim   

C) Branka   

D) Ogłoszenie manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego   

 

Zadanie 21. (3 p.)  

Umieść wszystkie podane niżej pojęcia związane z dziejami ziem polskich w II połowie 

XIX w. w odpowiednich rubrykach tabeli, przypisując je zaboru, do którego się odnoszą.  

 

Hakata, Uniwersytet Latający, Kraj Nadwiślański, Komisja Kolonizacyjna, „polski 

Piemont”, generał-gubernator, „noc apuchtinowska”, Uniwersytet Jagielloński, Kulturkampf 

 

 

Zabór Pojęcia 

A) rosyjski  

B) pruski  

C) austriacki  

 

Zadanie 22. (3 p.)  

Na podstawie przytoczonego fragmentu ultimatum z 1914 r. i własnej wiedzy wykonaj 

polecenia.  

 

Rząd królestwa Serbii [...] tolerował przestępczą działalność różnych stowarzyszeń 

i związków skierowanych przeciwko monarchii, [...] tolerował wszelkie manifestacje, których 

celem było wzbudzić w ludności serbskiej nienawiść do monarchii i pogardę dla jej instytucji. 

Ta karygodna pobłażliwość rządu królestwa Serbii nie ustawała nawet wówczas, gdy wypadki 

28 czerwca wykazały całemu światu jej straszliwe skutki. Z wypowiedzi i zeznań 

zbrodniarzy, sprawców zamachu z 28 czerwca wynika, że mord dokonany w Sarajewie był 

uplanowany w Belgradzie.  
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 47, Warszawa 1960, s. 5.  

 

A) Podaj nazwę państwa, które wystosowało zacytowane ultimatum.  

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

B) Podaj nazwę bloku polityczno-militarnego, do którego w 1914 r. należało państwo, które 

postawiło to ultimatum.  

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

C) Wyjaśnij, jaki wpływ miały wypadki z 28 czerwca 1914 r. na rozwój sytuacji 

międzynarodowej w 1914 r. 

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 23. (1 p.)  

Jedną z przyczyn włączenia się USA do działań I wojny światowej było  

A. zatopienie przez Niemców statku pasażerskiego „Lusitania”.  

B. opublikowanie depeszy emskiej.  

C. użycie przez Niemców gazów bojowych na froncie zachodnim. 

 

Zadanie 24. (1 p.)  

Powołana w 1914 roku Polska Organizacja Wojskowa (POW) miała za zadanie 

A. zorganizować armię w Europie Zachodniej. 

B. prowadzić działania wywiadowcze i dywersyjne przeciwko Rosji. 

C. prowadzić działania zbrojne przeciwko państwom centralnym. 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


