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1.  Test konkursowy zawiera 22 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

. 
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Zadanie 1. (2 p.) 

Przyporządkuj wymienione niżej rodzaje źródeł historycznych do źródeł pisanych 

i niepisanych. Wpisz wyrazy, które je oznaczają, we właściwych kolumnach tabeli. 

fotografie; kroniki; listy; obrazy; monety; budowle; filmy; zbiory praw; pamiętniki 

Źródła pisane Źródła niepisane 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

Zadanie 2. (2 p.) 

Podaj dwa przykłady korzyści, jakie dawały starożytnym cywilizacjom rzeki, nad którymi te 

cywilizacje powstały. 

 

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

B) ...................................................................................................................................………... 

Zadanie 3. (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 

A) Za twórców pisma klinowego uważa się starożytnych Egipcjan.  

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

B) Podstawą pisma alfabetycznego starożytnych Greków był alfabet 

fenicki. 
 

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

C) Cyfry zwane „arabskimi” stworzyli mieszkańcy starożytnych Indii.   

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

 

Zadanie 4. (1 p.) 

Napisz, co oznacza dziś nawiązujące do starożytnej Grecji określenie „wychowanie 

spartańskie”. 

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 5. (2 p.) 

W wykropkowane miejsca wpisz tytuły dzieł literackich, przypisywanych Homerowi, do 

których nawiązują poniższe ilustracje. 

 

    

Źródło: dzieje.pl 

 

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

 

 

Zadanie 6. (2 p.) 

Napisz, jakie było w starożytności główne przeznaczenie budowli przedstawionych 

na poniższych ilustracjach. 

 

     

Źródło: cudaswiata.pl 

 

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

 

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

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Napisz, co spowodowało powstanie w czasach starożytnych powiedzenia: Wszystkie drogi 

prowadzą do Rzymu. 

 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 8. (6 p.) 

Podaj imię i przydomek pokazanego na ilustracji władcy Polski (A). Przyporządkuj do niego 

wszystkie wydarzenia (wybrane spośród niżej wymienionych), które miały miejsce podczas 

jego panowania, wpisując w odpowiednie miejsce numery, którymi je oznaczono (B). 

Źródło: http://www.poczet.com 

1) Misja biskupa Wojciecha do Prusów     6) Utworzenie biskupstwa w Poznaniu 

2) Wyprawa kijowska          7) Zjazd w Wyszehradzie 

3) Zjazd gnieźnieński          8) Pokój w Budziszynie 

4) Zajęcie Milska i Łużyc przez Polaków    9) Koronacja na króla Czech w Pradze 

5) Pokój w Namysłowie        10) Pokój kaliski 

 

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

 

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

 

Zadanie 9. (3 p.) 

Podkreśl nazwy tych wydarzeń, do których doszło podczas panowania Kazimierza Wielkiego. 

 

A) Przeniesienie stolicy Polski do Krakowa 

B) Odzyskanie Pomorza Gdańskiego 

C) Uczta u Mikołaja Wierzynka 

D) Powstanie Akademii Krakowskiej 

E) Kodyfikacja prawa – nadanie statutów w Piotrkowie i Wiślicy 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Która z ilustracji przedstawia godło państwa polskiego z czasów piastowskich? Postaw znak 

„X” w wykropkowane miejsce pod właściwym godłem.  

      

Źródło: orzelbialy.com 

A) .......................     B) .......................     C) ....................... 
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Zadanie 11. (4 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu wykonaj polecenia. 

 

Pierwszym królem z dynastii Jagiellonów był wielki książę litewski Władysław II Jagiełło. 

Jego synami byli: Władysław III, zwany Warneńczykiem, zmarły w dzieciństwie Kazimierz 

i Kazimierz IV Jagiellończyk. Pierwszy i trzeci byli królami Polski. Synami Kazimierza 

Jagiellończyka byli: król Czech i Węgier Władysław, książę Kazimierz, który został świętym, 

król Polski Jan I Olbracht, a także królowie Polski i wielcy książęta litewscy Aleksander I 

i Zygmunt I, zwany Starym. Najmłodszy zaś Ferdynand został kardynałem i arcybiskupem 

gnieźnieńskim. Synem Władysława, króla Czech i Węgier, był Ludwik, który odziedziczył po 

nim korony. Synami Zygmunta I Starego byli król Zygmunt II August i zmarły tuż po 

urodzeniu Olbracht. 
Na podstawie: dzieje.pl 

A) Wyjaśnij, jaki stopień pokrewieństwa łączył Władysława II Jagiełłę i Ludwika 

Jagiellończyka, króla Czech i Węgier. 

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

B) Wypisz z tekstu imiona wymienionych w nim wnuków Kazimierza Jagiellończyka.  

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

 

Zadanie 12. (2 p.) 

Przeczytaj tekst, a następnie dokończ dotyczące go zdania, wpisując (A) nazwę miejsca bitwy 

oraz (B) imię i nazwisko hetmana.  

Nadciągnęli Turcy, Tatarzy, Siedmiogrodzianie. Hetman zarządził odwrót w taborze. […] 

polska armia podążała do granicznego Dniestru. Już był niedaleko, już główne siły tureckie 

zrezygnowały z pościgu, ale gdy niekarna szlachta zapragnęła odebrać Kozakom łupy, 

wszczął się popłoch i tabor się rozerwał […]. Odwrót zmienił się w klęskę. Sędziwy hetman 

odmówił ucieczki i 6 października 1620 r. wybrał raczej śmierć bohaterską niż hańbę.  

Źródło: nowaera.pl 

1. Przytoczony tekst jest fragmentem opisu bitwy pod ………………………………............. 

2. Ostatnie zdanie tekstu dotyczy śmierci hetmana …………………………………………... 

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

 

 

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ REJONOWY 

6 z 10 

Zadanie 13. (3 p.) 

Wykonaj polecenia dotyczące budynku przedstawionego na ilustracji, wykorzystując także 

własną wiedzę. 

 
Źródło: kulturapolska. com 

A) Podaj nazwę budynku.  

……………………………………………………………………... 

B) Podaj nazwę nadaną cotygodniowym spotkaniom twórców nauki i kultury polskiej, które 

odbywały się w tym miejscu od 1770 r. 

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

C) Podaj nazwisko polskiego władcy, którego letnią rezydencją był budynek.  

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

 

Zadanie 14. (3 p.) 

Na podstawie przytoczonego fragmentu tekstu Konstytucji 3 maja oraz własnej wiedzy 

wykonaj polecenia.  

Tron polski elekcyjnym przez familie mieć na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane klęski 

bezkrólewiów, periodycznie rząd wywracających, powinność ubezpieczenia losu każdego 

mieszkańca ziemi polskiej i zamknięcia na zawsze drogi wpływom mocarstw zagranicznych, 

pamięć świetności i szczęścia Ojczyzny naszej za czasów familii ciągle panujących, potrzeba 

odwrócenia od ambicji tronu obcych i możnych Polaków, zwrócenia do jednomyślnego 

wolności narodowej pielęgnowania wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego 

prawem następstwa [...]. Przeto liberum veto, konfederacye wszelkiego gatunku i sejmy 

konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucyi przeciwne, rząd obalające, społeczność 

niszczące, na zawsze znosimy. 
Źródło: dzieje.pl 

A) Przedstaw tryb obejmowania władzy w królewskiej w Polsce, zaprezentowany w tekście.  

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

B) Podaj powód zaproponowanej w tekście zmiany trybu wyboru władcy.  

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

C) Napisz, w którym roku ustawowo zniesiono w Polsce stosowanie zasady liberum veto.  

................................................................................................................................................. 
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Zadanie 15. (2 p.) 

W wykropkowane miejsca pod mapami wpisz nazwy polskich powstań narodowych, których 

one dotyczą. 

Źródło: wlaczpolske.pl 

 

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

 

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Podaj nazwę miasta, którego dotyczy przytoczony tekst. 

 

Art. VI. Miasto [...] ze swoim okręgiem ogłoszone będzie na wieczne czasy miastem wolnym, 

niepodległym i ściśle neutralnym pod opieką Rosji, Austrii i Prus. 
Źródło: nowaera.pl 

 

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

 

Zadanie 17. (4 p.) 

Podkreśl imiona i nazwiska tych osób, które żyły w XIX stuleciu. 

 

Mikołaj Kopernik; Jan Karol Chodkiewicz; Tadeusz Kościuszko; Piotr Wysocki;  

 

Maria Skłodowska-Curie; Jan Kochanowski; Wincenty Kadłubek; Romuald Traugutt 
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Zadanie 18. (3 p.) 

Podaj imiona i nazwiska scharakteryzowanych poniżej postaci. 

 

A) Przedstawiciel polskiego romantyzmu. Autor miedzy innymi „Dziadów” i „Konrada 

Wallenroda”. 

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

B) Polski kompozytor. Twórca m.in. „Strasznego dworu”. 

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

C) Polski malarz historyczny. Tworzył swoje obrazy „ku pokrzepieniu serc”, zmarł w 1893 r. 

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

 

Zadanie 19. (3 p.) 

Przyporządkuj do wymienionych polskich stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji 

odpowiedni opis, wstawiając w wykropkowane miejsca numer, którym go oznaczono. 

A) Hotel Lambert   ...... 

B) Towarzystwo Demokratyczne Polskie    ...... 

C) Gromady Ludu Polskiego   ...... 

1. Jego członkowie uważali, że do wyzwolenia narodowego powinno dojść przede 

wszystkim siłami narodu polskiego, nie wykluczali możliwości współdziałania 

z rewolucjonistami europejskimi; opowiadali się za uwłaszczeniem chłopów. 

2. Program tego radykalnego ugrupowania zakładał likwidację podziałów stanowych 

i zniesienie własności prywatnej.  

3. Organizacja skupiająca konserwatystów, którzy zakładali odrodzenie Polski jako 

monarchii konstytucyjnej, liczyli na konflikt międzynarodowy z udziałem państw 

zaborczych. 

 

Zadanie 20. (1 p.) 

Zaznacz prawidłowo uporządkowany ciąg chronologiczny wydarzeń. 

 

A. przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu – 

powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego – powstanie Tymczasowego Rządu 

Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – objęcie przez Józefa Piłsudskiego urzędu 

Tymczasowego Naczelnika Państwa. 

B. objęcie przez Józefa Piłsudskiego urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa – 

powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego – powstanie Tymczasowego Rządu 

Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy 

wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. 

C. powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – przekazanie 

przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu – objęcie przez Józefa 

Piłsudskiego urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa – powołanie rządu Ignacego 

Jana Paderewskiego. 

D. powołanie rządu Ignacego Jana Paderewskiego – powstanie Tymczasowego Rządu 

Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy 

wojskowej Józefowi Piłsudskiemu – objęcie przez Józefa Piłsudskiego urzędu 

Tymczasowego Naczelnika Państwa.  
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Zadanie 21. (6 p.) 

Zaznacz prawidłowe dokończenia zdań. 

 

1. „Gazeta Białostocka” po raz pierwszy ukazała się w roku 

A. 1905.    B. 1912.    C. 1916.    D. 1919. 

 

2. 11 listopada 1918 r. zapadła decyzja o opuszczeniu miasta przez żołnierzy niemieckiego 

garnizonu, dzięki czemu jako jedni z pierwszych w regionie wolność odzyskali mieszkańcy  

A. Łomży.   B. Grodna.   C. Suwałk.   D. Augustowa. 

 

3. Uroczystość przekazania przez Niemców władzy wojskowej i cywilnej stronie polskiej 

w Białymstoku po I wojnie światowej miała miejsce 

A. 14 listopada 1918 r. 

B. 19 listopada 1918 r. 

C. 22 lutego 1919 r. 

D. 9 września 1919 r. 

 

4. Pierwszym wojewodą białostockim w 1919 roku został 

A. Stefan Bądzyński. 

B. Stefan Kirtiklis. 

C. Stefan Popielawski. 

D. Stefan Pasławski. 

 

5. Powstanie sejneńskie w 1919 r. to walki 

A. polsko-białoruskie. 

B. polsko-bolszewickie. 

C. polsko-litewskie. 

D. polsko-niemieckie. 

 

6. W 1919 r. najpóźniej niepodległość odzyskały okolice 

A. Sokółki.   B. Bielska Podlaskiego.   C. Zambrowa.   D. Sejn. 

 

Zadanie 22. (5 p.) 

Podaj nazwy pięciu miast, które w okresie II Rzeczypospolitej znajdowały się na terenie 

województwa białostockiego i były siedzibą powiatów. 

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


