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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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Tekst do zadania 1. i 2. 

Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka, który był wierny 

cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec, graf 

Zygfryd. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zwycięstwo, lecz 

potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę, kładąc 

trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. 
Źródło: www.zrodla.historyczne.prv.pl  

 

Zadanie 1. (2 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy zaznacz prawidłowe dokończenia zdań 

(1, 2). 

1) Bitwa pod Cedynią odbyła się w roku 

A. 962.    B. 972.    C. 982.    D. 992. 

 

2) Bitwę, o której mowa w tekście, stoczono opodal grodu strzegącego przeprawy przez  

A. Odrę.   B. Wisłę.   C. Noteć.   D. Wartę. 

 

Zadanie 2. (2 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy oceń prawdziwość zdań (1, 2), 

zaznaczając P, jeśli jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 

 

1) Autor przytoczonego tekstu urodził się 65-70 lat po opisanej bitwie.  P F 

2) Przytoczony tekst nie pozwala na określenie dokładnego dnia 

i miesiąca, w którym stoczono bitwę pod Cedynią.  
P F 

 

Zadanie 3. (2 p.) 

Podkreśl wydarzenia, do których doszło za życia Bolesława Śmiałego. 

 

A) Przeniesienie stolicy Polski z Gniezna do Krakowa. 

B) Obrona Głogowa przed wojskami Henryka V. 

C) Koronacja na króla Polski w 1076 r. 

D) Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa. 

E) Powstanie biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 

 

Zadanie 4. (2 p.) 

Na podstawie zamieszczonej ilustracji i własnej wiedzy zaznacz prawidłowe dokończenia 

zdań.  

 

Źródło: nowaera.pl 
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1) Ilustracja nawiązuje do wykupienia ciała biskupa praskiego Wojciecha od Prusów przez 

A. Mieszka I. 

B. Mieszka II. 

C. Bolesława Chrobrego. 

D. Bolesława Śmiałego.  

 

2) Relikwie św. Wojciecha zostały umieszczone w katedrze  

A. krakowskiej.  B. gnieźnieńskiej.   C. wrocławskiej.  D. poznańskiej. 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Podaj przyczynę wydania w 1138 r. statutu (ustawy sukcesyjnej) przez Bolesława 

Krzywoustego. 

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

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

 

Zadanie 6. (2 p.) 

Wpisz w wykropkowane miejsca imiona i nazwiska wybitnych wodzów XVII-wiecznej 

Rzeczypospolitej, których dotyczą podane informacje.  

A) Był hetmanem wielkim litewskim, uczestnikiem wojen ze Szwecją, Moskwą i Turcją. 

Odniósł zwycięstwo pod Kircholmem. Zmarł podczas oblężenia Chocimia w 1621 roku.  

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

B) Był hetmanem polnym koronnym. Uczestniczył w wojnach ze Szwecją i Moskwą oraz 

walczył z Tatarami i Kozakami. Pokonał Szwedów pod Warką w 1656 r. 

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

 

Zadanie 7. (1 p.) 

Podkreśl prawidłowo uporządkowany ciąg chronologiczny wydarzeń. 

A) Obrady Sejmu Wielkiego – założenie Szkoły Rycerskiej – utworzenie Komisji Edukacji 

Narodowej. 

B) Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej – obrady Sejmu Wielkiego – założenie Szkoły 

Rycerskiej. 

C) Założenie Szkoły Rycerskiej – utworzenie Komisji Edukacji Narodowej – obrady Sejmu 

Wielkiego. 

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Dla upamiętnienia zwycięstwa nad wojskami rosyjskimi pod Zieleńcami król Stanisław 

August Poniatowski ustanowił 

A. Order Orła Białego. 

B. Order Virtuti Militari. 

C. Krzyż Walecznych. 

D. Krzyż Niepodległości. 
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Zadanie 9. (5 p.) 

Na podstawie mapy i własnej wiedzy określ przynależność państwową w 1773 r. 

wymienionych pod mapą miejscowości, wpisując w wykropkowane miejsce przy każdej 

nazwie miejscowości oznaczenie literowe odpowiedniego kraju: Rz (Rzeczpospolita), 

P (Prusy), R (Rosja), A (Austria).  

Źródło: nowaera.pl 

Kowno …....   Gdańsk ........   Toruń .......   Kraków .......    Połock ....... 

Zadanie 10. (3 p.) 

Na podstawie przytoczonego tekstu i własnej wiedzy odpowiedz na pytania. 

 

(...) przestał przyjmować Polaków na posady nauczycielskie, liczba Rosjan nauczycieli 

gwałtownie zaczęła się zwiększać (...) surowo zabroniono czytania i posiadania polskich 

książek, a kontrola była tak ścisła, że przy odwiedzaniu stancji uczniowskich (...) przetrząsano 

sienniki, kufry z rzeczami, czy tam nie było schowanych książek polskich. W razie znalezienia 

książek polskich zapisywano ucznia do dziennika kar (…). Gdy zaś u ucznia znaleziono 

książkę o treści politycznej (…) bezwarunkowo wydalano ucznia z gimnazjum. 

Źródło: Jan Wołyński, Wspomnienia z czasów szkolnictwa rosyjskiego, 

w: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole.  

 

A) Czego nie wolno było robić uczniom w szkołach na terenie zaboru rosyjskiego? 

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

B) Co groziło uczniom za złamanie zakazu, o którym mowa w tekście? 

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

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

C) Do czego miała doprowadzić przedstawiona w tekście polityka władz rosyjskich? 

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 11. (1 p.) 

Napisz, co oznaczało hasło pozytywistów: „Trzeba nam takiej walki, której bronią jest 

praca”. 

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

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

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

 

Zadanie 12. (5 p.) 

Na podstawie przytoczonego fragmentu aktu 5 listopada i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by 

ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte 

do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki oraz Jego 

Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych 

utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. 

Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się. Nowe królestwo znajdzie 

w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmię potrzebną do swobodnego sił 

swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich 

dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej 

wojnie.  
Źródło: nowaera.pl 

 

A) Podaj rok wydania aktu 5 listopada. 

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

B) Podaj imiona cesarzy, w imieniu których ogłoszono akt 5 listopada.  

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

C) Wymień obietnice, które zostały złożone Polakom w akcie 5 listopada. 

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

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

 

Zadanie 13. (3 p.) 

Podkreśl nazwy wszystkich wydarzeń wymienionych w ramce, które miały bezpośredni 

wpływ na ukształtowanie się granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej. 

 

 

 

Zadanie 14. (1 p.) 

W okresie międzywojennym Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał 

 

A. Witold Gombrowicz. 

B. Władysław Stanisław Reymont. 

C. Stefan Żeromski. 

D. Czesław Miłosz. 

 

powstanie wielkopolskie; powstania śląskie; traktat wersalski; obrona Lwowa; 

plebiscyty na Warmii, Mazurach, Powiślu; wojna polsko-bolszewicka 
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Zadanie 15. (3 p.) 

Na podstawie fotografii i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Źródło: Adam Szelągowski Wiek XX, Warszawa. 

 

A) Podaj nazwę miasta, w którym powstał największy port morski II Rzeczypospolitej. 

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

B) Podaj imię i nazwisko inżyniera i polityka, dzięki któremu w okresie II Rzeczypospolitej 

nastąpił błyskawiczny rozwój miasta – portu przedstawionego na fotografii. 

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

C) Napisz, jakie znaczenie dla polskiej gospodarki miało w okresie II Rzeczypospolitej 

powstanie portu morskiego. 

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

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

 

Zadanie 16. (4 p.) 

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

fałszywe. 

A) Ziemiaństwo to warstwa społeczna wywodząca się w większości 

z dawnej szlachty. Jego przedstawiciele mieli duże majątki ziemskie. 

W II Rzeczypospolitej często angażowali się w działalność publiczną.  

P F 

B) Władysław Grabski był twórcą reformy walutowej w 1922 r. P F 

C) Liga Narodów to organizacja międzynarodowa, pod której kontrolą  

znalazło się Wolne Miasto Kraków. 
P F 

D) Pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej był Stanisław 

Wojciechowski. 
P F 

 

Zadanie 17. (1 p.) 

Podkreśl prawidłowo uporządkowany ciąg chronologiczny wydarzeń. 

A) Wybuch powstania warszawskiego – atak ZSRR na Polskę – napaść Niemiec 

hitlerowskich na Polskę – bitwa o Anglię. 

B) Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę – atak ZSRR na Polskę – bitwa o Anglię – 

wybuch powstania warszawskiego. 

C) Bitwa o Anglię – wybuch powstania warszawskiego – napaść Niemiec hitlerowskich na 

Polskę – atak ZSRR na Polskę. 
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Zadanie 18. (4 p.) 

Do podanych niżej nazw polskich jednostek wojskowych (A-D) dopisz miejsca bitew, 

w których brały one udział. Wybierz właściwe nazwy spośród podanych w ramce. 

 

 

A) 1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki ....................................................................... 

B) Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich ....................................................................... 

C) 1 Dywizja Pancerna ....................................................................... 

D) 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa ....................................................................... 

 

Zadanie 19. (4 p.) 

Przyporządkuj do miejsc bitew z czasów wojny obronnej Polski z 1939 r. nazwiska 

dowódców, którzy w tych bitwach dowodzili polskimi oddziałami. Wpisz w wykropkowane 

miejsca litery, którymi oznaczono odpowiednich dowódców. 

 

1) ......... Westerplatte 

2) ......... Kock 

3) ......... Bzura 

4) ......... Wizna 

 

Zadanie 20. (2 p.) 

Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 
Źródło: pskorczak.org.pl 

A) Napisz, do którego wydarzenia nawiązał autor przedstawionego na ilustracji pomnika 

Janusza Korczaka, przedstawiając go wraz z dziećmi. 

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

B) Wyjaśnij pojęcie Holokaust. 

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

 

A) kpt. Władysław Raginis 

B) gen. Tadeusz Kutrzeba  

C) gen. Franciszek Kleeberg 

D) mjr Henryk Sucharski 

E) płk Stanisław Dąbek 

Lenino, Narwik, Tobruk, Falaise, Arnhem  
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Zadanie 21. (2 p.) 

Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

 

 
Źródło: https://commons.wikimedia.org 

 

A) Napisz, do którego wydarzenia z historii Polski z czasów II wojny światowej nawiązuje 

reprodukowany plakat. 

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

B) Podaj rok, w którym miało miejsce wydarzenie, do którego nawiązuje ilustracja. 

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

 

Zadanie 22. (5 p.) 

Uzupełnij tekst, wpisując brakujące informacje. 

 

W trakcie trwania II wojny światowej i po jej zakończeniu odbyły się trzy konferencje 

polityków Wielkiej Trójki: w Teheranie, ................................... i ............................................. . 

W sprawie polskiej ostatecznie ustalono, że wschodnia granica Polski będzie przebiegać 

w przybliżeniu wzdłuż tzw. linii .................................. . Postanowienia dotyczące zachodniej 

i północnej granicy Polski przyznawały państwu polskiemu m.in. terytorium byłego Wolnego 

.................................. ...................................... , Warmię, Mazury ujście Odry, Szczecin 

i Świnoujście. Zachodnią granicę Polski stanowiły rzeki Odra i Nysa 

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

 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – SZKOŁA PODSTAWOWA 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

9 z 10 

Zadanie 23. (3 p.) 

Na podstawie reprodukcji plakatu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Źródło: www.polska1918-89.pl 

 

A) Podaj imiona i nazwiska polityków przedstawionych na ilustracji. 

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

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

B) Podaj nazwę budynku wzniesionego w Warszawie w l. 1952-55, widocznego w tle 

plakatu. 

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

 

Zadanie 24. (4 p.) 

Wykonaj poniższe polecenia. 

 

A) Wymień dwa miasta, w których w latach 1956-1976 doszło do zbiorowych wystąpień 

Polaków przeciwko działaniom władzy komunistycznej w Polsce oraz podaj rok tych 

wystąpień. 

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

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

B) Podaj imiona i nazwiska trzech działaczy opozycji demokratycznej w Polsce przed 1989 r. 

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

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

C) Podaj pełną nazwę organizacji, która powstała w Polsce w 1980 r. i w wyniku szybkiego 

rozwoju osiągnęła ok. 10 mln członków.  

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 25. (7 p.)  

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

fałszywe. 

 

1) Prymasem Tysiąclecia nazywano kardynała Stefana Wyszyńskiego. P F 

2) Głównym organizatorem strajków na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. był 

NSZZ „Solidarność”.   
P F 

3) Zgodnie z ustaleniami z sierpnia 1980 r. władze PRL zgodziły się na 

pierwszą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski. 
P F 

4) NSZZ „Solidarność” powstał w wyniku porozumień Okrągłego Stołu. P F 

5) Od 1984 r. powszechnie zaczęto nazywać Lecha Wałęsę męczennikiem 

„Solidarności”. 
P F 

6) 4 czerwca 1989 r. zakończyły się obrady Okrągłego Stołu.  P F 

7) W czasie obrad Okrągłego Stołu wybrano Wojciecha Jaruzelskiego, 

jednego z twórców stanu wojennego, wprowadzonego w Polsce 

w 1981 r., na prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.  

P F 

 

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


