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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ REJONOWY – 20 GRUDNIA 2018 R. 

 

 

 

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 

X X 
X 
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Zadanie 1. (1 p.) 

Do podanych twórców z czasów starożytnych przyporządkuj główną dziedzinę ich 

twórczości. Wpisz obok każdego twórcy numer, którym oznaczono właściwą dziedzinę. 
 

1. Poezja.  2. Filozofia.  3. Medycyna.  4. Rzeźba.  5. Malarstwo. 

 

A) Platon – ……..   B) Fidiasz – ……..   C) Horacy – …….. 

 

Zadanie 2. (1 p.) 

Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 

  
Fotografia A         Fotografia B 

 

A) Podaj imię greckiego boga, ku czci którego organizowano obchody (przedstawienia) 

z wykorzystaniem przedmiotów przedstawionych na fotografii A. 

……………………… . 

B) Wyjaśnij, jaką funkcję pełnił w starożytności obiekt przedstawiony na ilustracji B  

i na czym polegało wykorzystanie w nim takich rekwizytów, jak przedstawione  

na fotografii A. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

W szeregu kratek wpisano numery, którymi oznaczono wymienione powyżej nich 

wydarzenia. Uzupełnij wszystkie puste kratki, wpisując w nie litery, którymi oznaczono 

wydarzenia wymienione pod kratkami, tak by zachować chronologiczny ciąg wydarzeń.  
 

1. Podział Polski między synów Bolesława Krzywoustego. 

2. Koronacja Władysława Łokietka na króla Polski. 

3. Chrzest Litwy. 

4. Hołd pruski złożony Zygmuntowi Staremu. 

 

A) Unia w Krewie. 

B) Bitwa pod Płowcami.  

C) Pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu. 

D) Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego. 

E) Wybuch wojny trzynastoletniej.  

1    2        3    4  
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Zadanie 4. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując informacje dotyczące wymienionych w niej przywilejów 

szlacheckich zgodnie z główką tabeli. 

 

Nazwa przywileju Król, który wydał przywilej Rok wydania przywileju 

A) koszycki   

B) czerwiński  1422 

C) nieszawski Kazimierz Jagiellończyk  

 

Zadanie 5. (3 p.) 

Podaj daty roczne następujących wydarzeń z czasów królów elekcyjnych. 

 

A) Podpisanie z Turcją pokoju w Karłowicach.  

B) Wybór Henryka Walezego na króla Polski.  

C) Drugi rozbiór Polski.  

 

Zadanie 6. (3 p.) 

Przyporządkuj do każdego z wymienionych w tabeli władców wprowadzoną przez niego 

reformę. Wpisz w odpowiedniej kolumnie tabeli jej oznaczenie literowe.  

 

A) wzmocnienie administracji państwa poprzez obsadzanie stanowisk zaufanymi 

urzędnikami wywodzącymi się z mieszczaństwa i szlachty, tak zwanymi junkrami, a także 

wprowadzenie żelaznej dyscypliny w wojsku. 

 

B) podniesienie poziomu oświaty poprzez rozbudowę sieci szkół i utworzenie Collegium 

Nobilium. 

 

C) ograniczenie uprawnień szlachty i duchowieństwa oraz wprowadzenie organu doradczego 

– Rady Państwa. 

 

D) podział państwa na gubernie i prowincje oraz utworzenie kolegium spraw wojskowych. 

 

 

(1) Maria Teresa (2) Fryderyk Wilhelm I (3) Piotr I 
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Zadanie 7. (1 p.) 

Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy uzupełnij zdania dotyczące opisanej w nim 

bitwy, stoczonej przez polską flotę w XVII w.  
 

Rankiem 28 listopada okręty nieprzyjacielskie, które płynęły od strony Helu w szyku 

torowym (jeden za drugim), zostały zaskoczone przez okręty polskie. Admiralski „Święty 

Jerzy” zaatakował płynący na czele wrogiej eskadry okręt admiralski „Tigern”. Marynarze 

przeciwnika, mimo ciężkich strat poniesionych od polskich muszkieterów, kilkakrotnie 

odparli ataki polskiej piechoty morskiej. Śmiertelnie ranny Nils Goransson Stiernsköld poddał 

swój okręt. Płynący z odsieczą „Tigernowi” okręt wiceadmiralski „Pelikanen” został 

skutecznie ostrzelany przez polskie okręty, poddał się wywieszając białą flagę, ale 

wykorzystując pomyślny powiew wiatru uciekł, oddając jeszcze salwę do „Świętego Jerzego” 

(zginął wówczas dowodzący tego dnia polską flotą Arend Dickmann). […] Reszta floty 

nieprzyjacielskiej wycofała się z wód Zatoki Gdańskiej. Bitwa zakończyła się zwycięstwem 

floty polskiej. 

 

A) Bitwa została stoczona między flotą polską i flotą ……………………………………… . 

B) Królem Polski był w tym czasie ……………………………………… . 

C) Zgodnie z postanowieniami rozejmu zawartego dwa lata po opisanej bitwie Gdańsk 

znajdował się w granicach ……………………………………… . 

 

Zadanie 8. (2 p.) 

Na podstawie poniżej zamieszczonych wycinka mapy i tekstu oraz własnej wiedzy dokończ 

zdania. 

 
 

 
 

C 

B 

A 
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Tekst  

2) Co rok najjaśniejszy król polski przez posłów swoich Najjaśniejszej Porcie przesyłać 

będzie w upominku 22000 czerw. zł, zaczynając – po skończeniu roku 1672 – od roku 

przyszłego, tj. 1673 dnia 5 listopada, tj. dnia św. Dymitra (…) 

3) Podole wedle dawnych granic zostawać ma pod zwierzchnictwem Porty Ottomańskiej 

(…) 

4) Załogi polskie będące na Podolu wyjdą ze swoimi sługami i dobrami ruchomymi, i własną 

bronią. Zaś Porta Ottomańska zatrzyma dla siebie zamki i miasta, które wzięte zostały lub 

poddały się, wyjąwszy województwo ruskie. 
Historia w tekstach źródłowych, t., oprac. T. Maresz, K. Juszczyk  

 

 

A) Traktat w Buczaczu, którego fragmentem jest tekst, został zawarty w 1672 r. między 

Rzecząpospolitą a ………………………………….. .  

 

B) Ziemie, które zgodnie z przytoczonym traktatem miała utracić Rzeczpospolita, na mapie 

oznaczono literą ……………………………….. . 

 

Zadanie 9. (1 p.) 

Do wymienionych w tabeli stanów społeczeństwa francuskiego z XVIII w. przyporządkuj 

należące do nich warstwy społeczne, wybrane spośród wymienionych pod tabelą.  

 

Uwaga: w przypadku konieczności wpisania więcej niż jednej nazwy w pierwszej kolejności 

należy wpisać nazwę warstwy liczniejszej. 

 

A) stan I  

B) stan II  

C) stan III  

 

 

szlachta, król, mieszczaństwo, chłopi, duchowieństwo 

 

 

Zadanie 10. (1 p.) 

Zbrojny związek szlachty polskiej, utworzony w 1768 r. w obronie wiary katolickiej 

i niepodległości Rzeczypospolitej, którego celem było zniesienie ustaw narzuconych przez 

Rosję, w tym dających równouprawnienie innowiercom, nosi w historiografii nazwę  

 

 

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

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_(historia_Polski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
https://pl.wikipedia.org/wiki/1768
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
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Zadanie 11. (1 p.) 

Która budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym? Wybierz poprawną odpowiedź 

i jej uzasadnienie – zaznacz w tabeli właściwe oznaczenie literowe budowli oraz numer, 

którym oznaczono właściwe uzasadnienie. 

 

    
A. B. 

 

 

A) 

ponieważ  

1 charakteryzuje się bogatą ornamentyką. 

2 nawiązuje do wzorców architektury antycznej. 

B) 
3 wzniesiono ja w czasach starożytnego Rzymu. 

4 jest wkomponowana w większe założenie parkowe. 

 

 

Zadanie 12. (2 p.) 

Przyporządkuj każdej wymienionej w tabeli ustawie uchwalonej przez Sejm Wielki zawarte 

w niej postanowienia, wybrane spośród wymienionych pod tabelą. Wpisz wszystkie numery, 

którymi je oznaczono, w odpowiednich kolumnach tabeli.  

 

Uwaga: w przypadku, gdy któreś postanowienie zawarte w prawie o miastach zostało 

przeniesione do Konstytucji 3 maja, nie należy go wykazywać powtórnie w kolumnie B 

(Konstytucja 3 maja). 

 

A) Prawo (ustawa) o miastach B) Konstytucja 3 maja (Ustawa rządowa) 

  

 

1) nadanie mieszczanom nietykalności osobistej i prawa nabywania dóbr ziemskich 

2) zniesienie liberum veto 

3) przeniesienie prawa elekcji króla na magnaterię 

4) wprowadzenie trójpodziału władzy 

5) ustanowienie Straży Praw z królem na czele 

6) wprowadzenie prawa wysyłania 24 plenipotentów na sejm  
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Zadanie 13. (4 p.) 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – 

jeżeli jest fałszywe. 

 

A)  
W wyniku I rozbioru Polski w granicach państwa polskiego pozostały 

Gdańsk i Poznań. 
P F 

B)  
Podczas sejmu rozbiorowego po II rozbiorze Polski powołano Radę 

Nieustającą. 
P F 

C)  
III rozbioru Polski dokonano niespełna rok po upadku powstania 

kościuszkowskiego. 
P F 

D)  
Pierwszą ustawę zasadniczą w Rzeczypospolitej uchwalono bezpośrednio 

po II rozbiorze Polski. 
P F 

 

Zadanie 14. (2 p.) 

Wymień co najmniej dwóch polskich królów elekcyjnych, którzy zrzekli się polskiej korony 

królewskiej. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 15. (1 p.) 

Uporządkuj chronologicznie wymienione niżej wydarzenia związane z walką Polaków 

w armii napoleońskiej. Wpisz do tabeli we właściwej kolejności ich oznaczenia literowe.  

 

A) Wyprawa na Rosję.  

B) Bitwa pod Lipskiem.  

C) Pokój z Austrią w Campo Formio.  

D) Pokój w Tylży.  

E) Wyprawa na San Domingo (Haiti). 

 

1 2 3 4 5 

     

 

Zadanie 16. (1 p.) 

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedzi spośród niżej podanych, następnie wpisz 

każdorazowo właściwe oznaczenie literowe (A albo B, albo C). 

 

W wyniku wojny z 1809 r. w granicach Księstwa Warszawskiego znalazły się ziemie 

zagarnięte przez (1) …………, głównie w (2) …………. rozbiorze.  

Wcześniej, w 1809 r., Armia Księstwa Warszawskiego (3) …………………… . 

 

(1) A. Rosję B. Prusy C. Austrię 

(2) A. I B. II C. III 

(3) A. zdobyła Kraków i Sandomierz, a następnie Lublin i Zamość. 

B. rozbiła Austriaków pod Raszynem. 

C. zajęła Poznań i okolice. 
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Zadanie 17. (3 p.) 

Każdemu opisowi przyporządkuj postać, której on dotyczy. Imiona i nazwiska tych postaci 

wpisz w wykropkowane miejsca pod odpowiednimi opisami. 

 

A) Autor słów „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. 

…………………………………………………………………….. 

B) Wódz naczelny wojsk Księstwa Warszawskiego, zginął w bitwie pod Lipskiem. 

…………………………………………………………………….. 

C) Jeden z dowódców Legionów Polskich we Włoszech, twórca i dowódca Legii 

Naddunajskiej. 

…………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 18. (1 p.) 

Napisz, jaki status polityczny (administracyjny) miał Gdańsk od 1807 r. 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Zadanie 19. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując obok podanych opisów obszarów wyodrębnionych na kongresie 

wiedeńskim w 1815 r. nazwy, które tym obszarom nadano. 

 

A) Autonomiczne księstwo, wchodzące w skład 

Prus, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić 

narodowe dążenia Polaków, zajmujące ziemie 

Wielkopolski. 

 

B) Państwo autonomiczne, połączone unią 

personalną z Rosją, utworzone z większej części 

ziem byłego Księstwa Warszawskiego. 

 

C) Państwo obejmujące Kraków i okolicę, 

znajdujące się pod kontrolą trzech sąsiednich 

państw: Rosji, Austrii i Prus. 

 

 

Zadanie 20. (2 p.) 

Przyporządkuj wymienione niżej wydarzenia do powstań, podczas których one miały miejsce. 

Wpisz numery, którymi oznaczono te wydarzenia, w odpowiednie kratki.  

 

 
 

 

 

 

  

1. Walki na Podlasiu oddziałów księdza Brzóski.  5. Klęska Józefa Hauke-Bosaka.  

2. Walki oddziałów Emilii Plater.      6. Zdobycie Arsenału. 

3. Porażka pod Miłosławiem.       7. Bitwy pod Wawrem i Iganiami. 

4. Aresztowanie Romualda Traugutta. 

 

A) powstanie listopadowe B) powstanie styczniowe 
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Zadanie 21. (2 p.) 

Wymienionym w tabeli politykom przyporządkuj ugrupowania emigracyjne, do których 

należeli. Wybierz ich nazwy spośród podanych pod tabelą. 

 

A) Joachim Lelewel  

B) Adam Jerzy Czartoryski  

 

Gromady Ludu Polskiego  Hotel Lambert   Komitet Narodowy Polski 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej, wpisując obok nich – 

w odpowiednich wierszach tabeli – kolejne numery (od 1 – w przypadku wydarzenia, które 

miało miejsce najdawniej – do 5). 

 

A) Wybuch powstania listopadowego.  

B) Wiosna ludów w Galicji.  

C) Nadanie Tadeuszowi Kościuszce funkcji Naczelnika Powstania.  

D) Branka.  

E) Zniesienie konstytucji Królestwa Polskiego.  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


