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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 27.02.2019 R. 

 

1.  Test konkursowy zawiera 23 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. (4 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując wymagane informacje na temat wymienionych w niej organów 

władzy w polis greckich. 

 

Nazwa organu Inna nazwa Funkcje 

A) Zgromadzenie ludowe 

w Atenach 
  

B) Rada starszych 

w Sparcie 
  

 

Zadanie 2. (3 p.) 

Do każdej z podanych dat dopisz wydarzenie, do którego wówczas doszło. 

 

A) 31 r. p.n.e. – ……………………………………………………………………………… 

B) 395 r. n.e. – ……………………………………………………………………………… 

C) 202 r. p.n.e. – …………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Wpisz w ramkę oznaczenia literowe tych reform, których nie wprowadził w Rzymie 

Oktawian August. 

A) Przejęcie wyłącznej władzy nad wojskiem. 

B) Powołanie urzędu konsula prefekta, który decydował o warunkach zawieranego pokoju. 

C) Likwidacja senatu. 

D) Podział prowincji i przydzielenie sobie władzy nad tymi, w których wymagana była stała 

obecność wojska. 

 

 

 

 

Zadanie 4. (3 p.) 

Do każdego wymienionego w tabeli wydarzenia dopisz jego datę roczną oraz jego skutek. 

 

Wydarzenie Rok Skutek 

A) Schizma wschodnia  
 

 

B) Konkordat wormacki  
 

 

C) Synod w Clermont  
 

 

 

Zadanie 5. (1 p.) 

Uzupełnij zdanie. 

Zasadźca, który w XIII wieku na wsi przejmował tytuł sołtysa, był przedstawicielem księcia 

i stał na czele miejscowego, wiejskiego sądu, zwanego …………………………………. . 
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Zadanie 6. (3 p.) 

Podaj nazwy plemion, które w X w. zamieszkiwały obszary oznaczone na mapie literami A, 

B i C. Wpisz te nazwy do tabeli, pod odpowiednimi oznaczeniami literowymi.  
 

 
 

A B C 

   

 

Zadanie 7. (2 p.) 

Zaznacz poprawne dokończenie zdania (A albo B) i uzasadnij swoje rozstrzygnięcie. 

W uzasadnieniu uwzględnij imię i przydomek księcia, który wówczas objął władzę 

w dzielnicy senioralnej (ostatni syn Bolesława Krzywoustego). 

 

W roku 1180 w Łęczycy nastąpiło 

A) złamanie B) potwierdzenie 

zasady senioratu, 

ponieważ ……………………………………………………………………………………….. 

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

 

Zadanie 8. (1 p.) 

Uporządkuj chronologicznie wymienione wydarzenia, wpisując we właściwej kolejności 

w zamieszczone niżej prostokąty ich oznaczenia literowe.  
 

A) Sąd papieski w Inowrocławiu. 

B) Zawarcie „pokoju wieczystego” w Kaliszu. 

C) Pierwszy pokój w Toruniu. 

D) Wybuch wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. 

E) Ślub Jadwigi z Jagiełłą. 

F) Bitwa pod Płowcami. 

 

 

A  
B 

C 
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Zadanie 9. (4 p.) 

Pod każdą mapą wpisz numer, którym niżej oznaczono jej tytuł.  

          

A) ……………………………      B) ………………………. 

 
 

           

C) ……………………………      D) ………………………. 
 

1) Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w XIV-XV wieku 

2) Polska ok. 1250 roku 

3) Rzeczpospolita w czasie potopu szwedzkiego 

4) Polska za panowania Kazimierza Wielkiego 

5) Polska w czasach Bolesława Chrobrego 

 

Zadanie 10. (4 p.) 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, 

a literę „F” przy zdaniach fałszywych. 
 

A) Paweł Włodkowic reprezentował Polskę na soborze w Konstancji. P F 

B) Piotr Dunin dowodził wojskami polskimi w czasie wojny 

trzynastoletniej. 
P F 

C) W 1519 roku polski sejm uchwalił wojnę z zakonem krzyżackim. P F 

D) Albrecht Hohenzollern uznał się za wasala Zygmunta Starego i złożył 

mu hołd lenny. 
P F 
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Zadanie 11. (4 p.) 

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednich rubrykach nazwy państw, z którymi 

Rzeczpospolita podpisała w XVII w. wymienione porozumienia, a także imiona królów 

Polski, którzy w tym czasie sprawowali władzę w Rzeczypospolitej, oraz numery, które jako 

kolejnym władcom o danym imieniu im przydzielono. 

 

Porozumienie Państwo Król 

A) Pokój w Karłowicach   

B) Rozejm w Sztumskiej Wsi    

C) Rozejm w Andruszowie   

D) Traktaty welawsko- 

-bydgoskie 
  

 

Zadanie 12. (3 p.) 

Do każdej podanej w tabeli informacji dopisz nazwę miasta, którego ona dotyczy. 

 

Opis miasta Nazwa miasta 

A) W Rzeczypospolitej „złotego wieku” było jedynym polskim 

miastem, które dorównywało zachodnim metropoliom. Było 

najbogatszym miastem  Rzeczypospolitej.  

 

B) Tam zdecydowano, że mieszczanie nie mogą nabywać dóbr 

ziemskich i ograniczono prawo chłopów do opuszczania wsi. 

Także tam przed zawarciem unii lubelskiej zebrało się 

najwięcej sejmów walnych Królestwa Polskiego. 

 

C) Znajduje się tam zamek, którego gruntownej przebudowy 

dokonano w l. 1507-1536. Pracami kierowali m.in. 

Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Berecci. Do dzisiaj 

zwracają w nim uwagę arkadowe krużganki i kolekcja 

sprowadzonych z Brukseli dekoracyjnych tkanin ściennych. 

 

 

Zadanie 13. (3 p.) 

Do każdego podanego w tabeli miejsca bitwy, stoczonej przez Rzeczpospolitą w XVII w., 

dopisz jej datę roczną oraz imię (imiona) i nazwisko głównodowodzącego wojskami polskimi 

w tej bitwie. 

 

Miejsce bitwy Rok Głównodowodzący wojsk polskich na polu bitwy 

A) Kłuszyn   

B) Cecora   

C) Kircholm   
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Zadanie 14. (1 p.) 

Uzupełnij wykaz królów, którzy rządzili w Rzeczypospolitej w XVII w., zachowując 

kolejność chronologiczną ich panowania.  

 

Numer kolejny Król 

1) Zygmunt III Waza 

2)  

3) Jan II Kazimierz Waza 

4)  

5) Jan III Sobieski 

6)  

 

Zadanie 15. (2 p.) 

Uzupełnij zdania – wpisz odpowiednie informacje we wszystkie wykropkowane miejsca. 

A) W 1704 r. na króla Polski został wybrany ………………………..……………………… , 

mimo że wówczas żył jeszcze wcześniej wybrany król Polski – ……………………...… . 

B) Elekcja w 1704 r. (podobnie elekcje w 1733 r.) była świadectwem podziału 

w społeczeństwie polskim (wojny domowej), do którego odnosiło się następujące 

powiedzenie, także dzisiaj wskazujące na rozbieżność poglądów: 

„………………………………………........................................”. 

Zadanie 16. (4 p.) 

Do każdej charakterystyki dopisz imię i nazwisko postaci, której ona dotyczy. 

 

A) Założył Collegium Nobilium. W dziele „O skutecznym rad sposobie” zaproponował 

szereg reform państwa polskiego. 

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

B) Był działaczem politycznym, publicystą. Z ramienia Komisji Edukacji Narodowej 

dokonał reformy Akademii Krakowskiej. Inspirował tzw. czarną procesję. Uczestniczył 

w pracach Sejmu Wielkiego. 

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

C) Był marszałkiem (koronnym) Sejmu Wielkiego w 1791 r. Na obrazie Matejki 

„Konstytucja 3 maja” niesiony na rękach, trzyma w ręku uchwaloną ustawę rządową. 

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

D) Z pochodzenia mieszczanin. Ksiądz, pisarz, filozof, przyrodnik. W końcu XVIII w. 

popierał równouprawnienie mieszczan. Był pionierem badań geologicznych w Polsce.  

…………….…………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 17. (1 p.) 

Zaznacz poprawne odpowiedzi 1 albo 2, A albo B oraz I albo II, aby powstało poprawne 

dokończenie zdania. 

 

W roku 1768 niechętna królowi grupa szlachty w miejscowości  

1 Bar 

zawiązała 

 

A prorosyjską 

konfederację 

w celu 

I 
obalenia 

konstytucji. 

2 Targowica B antyrosyjską II 

obrony wiary 

katolickiej 

i wolności 

Rzeczypospolitej. 

 

Zadanie 18. (4 p.) 

Spośród podanych informacji (daty roczne, postaci, nazwy miejsc lub wydarzeń) wybierz te, 

które są związane z wymienionymi w tabeli powstaniami i wpisz ich oznaczenia literowe we 

właściwych wierszach tabeli.  

 

1. A. 1846  B. 1863-64  C. 1830-31  D. 1794  E. 1848-49  

 

2. A. Jan Krukowiecki   B. Emilia Plater   C. Ludwik Waryński  

D. Marian Langiewicz   E. Edward Dembowski  F. Jakub Jasiński 

 

3. A. Racławice    B. Olszynka Grochowska   C. procesja z Krakowa   

D. Szczekociny     E. bitwa pod Ostrołęką 

 

 Daty Postacie Miejsca 

1. 2. 3. 

1) powstanie kościuszkowskie     

2) powstanie listopadowe    

3) powstanie krakowskie    

4) powstanie styczniowe     

 

Zadanie 19. (1 p.) 

Dokończ zdanie. 

Likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej była skutkiem  ………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 20. (3 p.) 

Uzupełnij schemat przedstawiający rozwój polskiego ruchu narodowego tak, aby w każdej 

ramce oprócz wpisanych tam informacji znalazła się pełna nazwa organizacji.  

 

A B C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 21. (3 p.) 

Uzupełnij tabelę informacjami o wymienionych w niej partiach politycznych z przełomu XIX 

i XX w. na ziemiach polskich. Podaj pełne nazwy partii, a następnie – w odpowiednich 

miejscach – wpisz numery, za pomocą których oznaczono zawarte pod tabelą ich cele, 

a następnie litery, którymi oznaczono wymienionych niżej ich przedstawicieli.  

 

 Pełna nazwa partii Cel Przedstawiciel 

1) PPS 
   

2) SDKPiL 
   

3) PSL 
   

 

1) Niepodległość Polski i poprawa położenia chłopów; powołanie instytucji udzielającej 

chłopom pożyczek na dogodnych warunkach. 

2) Niepodległość Polski; reformy socjalne, które zapewnią lepsze warunki życia robotnikom. 

3) Ugoda z państwami zaborczymi, dzięki której będzie możliwe stopniowe wprowadzanie 

reform dla ludu. 

4) Przeprowadzenie ponadnarodowej, antykapitalistycznej rewolucji proletariackiej w celu 

stworzenia republiki socjalistycznej; likwidacja własności prywatnej. 

 

A) Jan Stapiński  B) Józef Piłsudski  C) Julian Marchlewski D) Ignacy Paderewski 

 

Zadanie 22. (1 p.) 

Uporządkuj podane wydarzenia z lat I wojny światowej w kolejności chronologicznej, 

wpisując w odpowiednich wierszach numery od 1 (przy wydarzeniu najdawniejszym) do 4.  

 

A) Akt 5 listopada.  

B) Przystąpienie USA do I wojny.  

C) Pokój w Brześciu.  

D) Zamach w Sarajewie.  

 

………………………… 

1887 r. 

Z. Miłkowski;  

Szwajcaria (Genewa) 

 

Liga …………………. 

1894 r. 

R. Dmowski, Z. Balicki 

 

 

Stronnictwo  

…………………………

………………………... 

1897  r. 

Roman Dmowski 
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Zadanie 23. (4 p.) 

Oceń czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, 

a literę „F przy zdaniach fałszywych.  

 

A) W 1914 r. w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstała tajna POW. P F 

B) 
Armia generała Hallera, powstała we Francji w 1917 r., nazywana była od 

koloru mundurów Błękitną Armią. 
P F 

C) 
Józef Piłsudski i Roman Dmowski dążyli do odzyskania niepodległości przy 

wsparciu państw centralnych. 
P F 

D) 
Przysięga, której złożenia w 1917 r. odmówił Piłsudski, dotyczyła wiernego 

dotrzymania braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier. 
P F 

 

 

 
Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


