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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
STOPIEŃ REJONOWY – 9 GRUDNIA 2019 R. 

 

 

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. 

 
 

Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Razem 

Liczba 
punktów 
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Zadanie 1.(2 p.) 
Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli oznaczenia literowe bogów greckich i rzymskich. 
 
A. Neptun B. Zeus C. Horus D. Hera E. Posejdon F. Mars 
 

Bogowie greccy Bogowie rzymscy 
 
 

 

 
Zadanie 2. (3 p.) 
Określ wiek i połowę wieku, w którym miały miejsce następujące zdarzenia. (np. II w. 1 poł.) 

1. upadek cesarstwa rzymskiego  ……………................. 

2. pierwsze igrzyska olimpijskie  …………………............ 

3. koronacja Bolesława Chrobrego  …………………............ 

 
Zadanie 3. (4 p.) 
Do każdego wydarzenia dopisz władcę, z którym jest ono związane. 
 

Wydarzenie Władca 
Nadanie szlachcie przywileju nieszawskiego  
Utworzenie sejmu walnego  
Podział Polski na dzielnice  
„Potop szwedzki“  
 
Zadanie 4. (1 p.) 
Który z wymienionych władców prowadził wojnę z zakonem krzyżackim? 
A. Mieszko Stary 
B. Przemysł II 
C. Władysław Łokietek 
D. Kazimierz Odnowiciel 
 
Zadanie 5. (4 p.) 
Określ prawdziwość poniższych informacji (1-4). Wpisz w odpowiedniej rubryce tabeli literę 
P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 
 

1. Władysław Łokietek podpisał z Krzyżakami pokój wieczysty w Kaliszu w 1343 r. 
 

2. Jan Olbracht zasiadł na tronie polskim po śmierci Kazimierza Jagiellończyka. 
 

3. Ludwik Węgierski nadał szlachcie przywilej w Koszycach w roku 1374. 
 

4. Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Gniezna do Warszawy. 
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Zadanie 6. (4 p.) 
Po przeczytaniu tekstu źródłowego odpowiedz na pytania. 
 
Wiek złoty to czas panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Stolicą artystyczną Polski był 
wtedy Kraków, faktycznie pełnił tę rolę przynajmniej w I połowie XVI w., gdy na Wawelu 
krystalizowały się nowe prądy w sztuce. Prosperity gospodarcza, ożywione kontakty 
zagraniczne, humanizm i reformacja spowodowały niespotykany rozwój kultury artystycznej 
w omawianym czasie. Nie mniej korzystnie oddziaływały na królewski mecenat i protektorat 
nad twórcami osobiste zainteresowania władców. W ślad za monarchą podążyli magnaci, 
wyższe duchowieństwo, szlachta i zamożne mieszczaństwo.  

Na podstawie: Michał Rożek, Złoty wiek, Dzieje 
narodu i państwa polskiego, Kraków 1991, s. 7-24. 
 

1. O jakich dwóch władcach wspomina autor w tekście? Podaj imiona, ród oraz w miarę 
możliwości przydomek. 

 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Posługując się tekstem, wymień trzy czynniki, które wpłynęły na ukształtowanie renesansu 

w Polsce (nie cytuj, napisz swoimi słowami). 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Zadanie 7. (1 p.) 
Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia, wpisując litery A-F pod numerami 1-6. 
 

A. Objęcie władzy przez Henryka Walezego.  
B. Śmierć ostatniego z rodu Jagiellonów.  
C. Abdykacja Jana Kazimierza.  
D. Andegawenowie na tronie polskim.  
E. Wygnanie księcia Władysława syna Krzywoustego.  
F. Abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

 
1  2  3  4  5  6 
 →  →  →  →  →  

 
Zadanie 8. ( 1 p.) 
Wybierz i zaznacz właściwe dokończenia zdań dotyczących artykułów henrykowskich.  
 
1. Artykuły henrykowskie zawierały zobowiązania króla wobec 

A. szlachty. B. państwa. C. duchowieństwa. 
 
2. Artykuły henrykowskie po raz pierwszy przedstawiono  

A. Stefan Batory. B. Henryk Walezy. C. Zygmunt III Waza. 
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Zadanie 9. (2 p.) 
Dokonaj analizy mapy, a następnie dokończ zdania.  
 

 
 
1. Powstanie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego wywołali Kozacy zamieszkujący obszar 

Rzeczpospolitej oznaczony literą ………. . 
 

2. Walki z Turcją Rzeczpospolita prowadziła na obszarze oznaczonym literą ……... . 
 
Zadanie 10. (3 p.) 
Uzupełnij w tabeli informacje dotyczące wojen, które prowadziła Rzeczpospolita w XVII 
wieku. 
 
Miejsce bitwy Data/rok Dowódca wojsk polskich Państwo, z którym Polska walczyła 

 1620   

Wiedeń    

Kircholm 1605   

  

C B

A 
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Zadanie 11. (1 p.) 
 

 
 

 
 

Budowle, na zamieszczonych ilustracjach, wzniesione są w stylu ……………………………………. 
 
Zadanie 12. (3 p.) 
Zapoznaj się z tekstem źródłowym – mowami skierowanymi do jednego z władców polskich 
XVIII wieku i wykonaj polecenia. 
 
Mowa 1. […] Cnota prawdziwa wszystko może znosić – a za cóż się strachasz, Najjaśniejszy 
Panie? Syberyją nam grożą, którzy chcą bronić ojczyzny? To i pójdźmy na Syberię. Syberyja 
dla poczciwych rajem będzie, bo w cieniach nawet naszych cnotę zobaczymy […]. Po tylekroć 
wysławianej wspaniałomyślności carowej ja nie widziałem, jak tylko w podłych intrygach 
 i niesłusznych karach – tejże wspaniałomyślności dowody. Królu i ojcze, mówię tu płaczem 
większej połowy Izby imieniem, że Cię na Syberyi za najpierwszego z królów, za 
najpoczciwszego z ojców mieć będziemy. […] 
 
Mowa 2. Jak widzę, wszedłeś królu, zdradą i lubieżnością na tron, panujesz zdradą i kończysz 
obmierźle i bezwstydnie. Życie swoje zwojowałeś między kobiety, ale dla ojczyzny przez te 
utarczki zgon przysposobiłeś, jaki mamy przed sobą. Niechże cię z takim żalem faworytki 
[kochanki] schowają, z jakim ty smutkiem ojczyznę w grób pogrążyłeś. Niczego się nie lękam 
ani stracham, mówię prawdę, żeś zdrajca.[…] 

Źródło: Anonimowe mowy do króla, [w:] G. Wojciechowski, Historia. Podręcznik do gimnazjum, cz. II, 
Poznań 2000, s. 147. 

1. Podaj pełną nazwę adresata obu tekstów. 

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

2. Podaj pełną nazwę „carowej” opisanej w tekście oraz nazwę kraju, którym rządziła. 

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

3. W jednym zdaniu wyjaśnij, dlaczego zmienił się stosunek autora do króla – adresata. 

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

.……………………………………………………………………………………………................................................ 
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Zadanie 13. (2 p.) 
Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy oceń prawdziwość podanych zdań. 
Wpisz literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  
 
Artykuł I. § 1. Wszelka […] władza ustawodawcza przysługuje Kongresowi Stanów 
Zjednoczonych, który składa się z Senatu i z Izby Reprezentantów […].  
Artykuł II. § 1. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Urząd swój pełni przez okres lat czterech, a wybierany jest wraz z obieranym na ten sam 
okres wiceprezydentem […].  
Artykuł III. § 1. Władzę sądową Stanów Zjednoczonych sprawuje jeden Sąd Najwyższy oraz 
takie sądy niższe, jakie z biegiem czasu Kongres ustanowi i utworzy […].  

źródło: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html 
 

1. Autorzy przytoczonych artykułów wzorowali się na zapisach 
pierwszej konstytucji francuskiej.  

 

2. Dokument, którego fragmentem jest tekst, został podpisany 
4 lipca 1776 r.  

 

 
Zadanie 14. (1 p.) 
Zaznacz szereg, w którym formy ustrojowe Francji w okresie wielkiej rewolucji francuskiej 
i wojen napoleońskich podano w porządku chronologicznym. 
 

1. Dyrektoriat.  2. Monarchia konstytucyjna.  3. Monarchia absolutna. 

4. Republika.  5. Cesarstwo. 

A. 2—1—4—5—3  B. 3—2—4—1—5  C. 3—4—1—2—5  D. 3—1—4—5—2 
 
Zadanie 15. (1 p.) 
Zapoznaj się z ilustracją i dokończ zdanie, zaznaczając prawidłowe wyrażenia oznaczone 
literami A, B, C lub D oraz cyframi 1, 2, 3 lub 4. 
 

Przedstawiony 
na ilustracji 
herb jest 
symbolem 

A. Królestwa Polskiego 

istniejącego 
w latach 

1. 1815-1846. 

B. Wielkiego Księstwa Poznańskiego 2. 1815-1848. 

C. Rzeczypospolitej Krakowskiej 3. 1815- 1917. 

D. Księstwa Warszawskiego 4. 1807-1815. 
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Zadanie 16. (2 p.) 
Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  
 
Od 1804 r. był cesarzem Francuzów. Jest uważany z jednej strony za jednego 
z najwybitniejszych mężów stanu, wodzów, strategów, reformatorów ustroju państwowego 
i systemu prawa, a z drugiej strony – za tyrana i agresora, którego ambicje doprowadziły do 
klęski jego państwa.  
 
1. Podaj imię i nazwisko osoby, której dotyczą informacje zawarte w tekście.  

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

2. Podaj nazwy trzech państw, przeciwko którym w latach 1804-1814 razem z Francuzami 
walczyły oddziały polskie.  

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

 
Zadanie 17. (3 p.) 
Wybierz i zapisz w odpowiednich rubrykach symbole literowe wydarzeń (A-F), które 
poprzedziły i przyczyniły się do wybuchu wymienionych w tabeli powstań.  
 

A. Działalność konspiracyjna Edwarda Dembowskiego. 
B. „Branka” Wielopolskiego. 
C. Łamanie konstytucji przez cara Aleksandra I. 
D. Zwycięskie powstanie w Belgii.  
E. Wiosna Ludów w Niemczech. 
F. Konspiracja organizacji Czerwonych. 

 
Powstanie Wydarzenia, które je poprzedziły i przyczyniły się do ich wybuchu 

listopadowe  

krakowskie  

styczniowe   

 
Zadanie 18. (5 p.) 
Na podstawie opisów zidentyfikuj znane postacie XIX wieku, podając ich imiona i nazwiska. 
 
1. Nazywany „Żelaznym kanclerzem”, przyczynił się do zjednoczenia Niemiec, na początku lat 

60-tych XIX w. był premierem rządu pruskiego. Doprowadził do wojny z Austrią. 
 

................................................................................................................................................ 
 
2. Polityk i przywódca obozu konserwatywnego w czasach Wielkiej Emigracji. Podczas 

powstania listopadowego stał na czele Rządu Narodowego. W kręgach emigracyjnych 
nazywany był emigracyjnym „królem Polski. 

 
................................................................................................................................................ 
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3. Minister gospodarki Królestwa Polskiego. Przyczynił się do uporządkowania finansów 
i dokonał znaczących inwestycji w przemyśle i komunikacji. Z jego inicjatywy powstały 
łódzkie i dąbrowskie zagłębia przemysłowe. Zlikwidował bariery celne z Rosją, co 
wpłynęło na otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów. 

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

 
4. Były oficer armii rosyjskiej, w październiku 1863r. powierzono mu władzę dyktatorską 

w powstaniu. Planował wznowić walki na większą skalę wiosną następnego roku. 
Aresztowany w 1864 r. i skazany na karę śmierci. 

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

 
5. Włoski generał i rewolucjonista. Walczył o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch. W 1860 roku 

zorganizował wyprawę tysiąca czerwonych koszul. Po opanowaniu Sycylii i Neapolu 
przekazał swoją władzę na ręce króla Wiktora Emanuela II witając go w miasteczku Teano 
słowami „Pozdrawiam Króla Włoch”. 

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

 
Zadanie 19. (2 p.) 
Na podstawie fotografii dokończ zdanie 1. oraz wykonaj polecenie 2. 

Źródło: I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska- Mieloch, Historia 7 podręcznik, WSIP, s. 146. 
 
1. Fotografia mogła być wykonana najwcześniej w 

A. II połowie XVIII wieku. 
B. I połowie XX wieku. 
C. II połowie XIX wieku. 
D. I połowie XIX wieku. 

 
2. Podaj jeden argument uzasadniający konieczność używania widocznych na zdjęciu 

charakterystycznych nakryć głowy.”  
 

…..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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Zadanie 20. (1 p.) 
Poniższa ilustracja przedstawia obraz „Rozbrajanie Niemców na placu Saskim” autorstwa 
S. Bagieńskiego.  

Źródło: I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska- Mieloch, Historia 7 podręcznik, WSIP, s. 161. 
Podaj miesiąc, rok i miasto, w którym doszło do przedstawionego na obrazie wydarzenia. 

….................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 21. (3 p.) 
Na podstawie mapy i wiedzy własnej, oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz literę P, jeśli 
zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

 

Do II Rzeczpospolitej należały ziemie województwa warmińsko-mazurskiego.   

Gdańsk stał się głównym portem polskim po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.  

Linia Curzona została wytyczona przez ententę w grudniu 1919 r. jako prowizoryczna 
granica między Polską a carską Rosją. 
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Zadanie 22. (4 p.) 
Przeczytaj uważnie poniższe teksty źródłowe A i B (fragmenty konstytucji uchwalonych w XX 
wieku) i wykonaj zadania. 
 
Tekst źródłowy A. 
 
Art. 1 
Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą. 
Art. 2 
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Organami narodu 
w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent 
Rzeczypospolitej łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
– niezawisłe Sądy. 
Art. 43 
Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje władzę wykonawczą przez odpowiedzialnych przed 
Sejmem ministrów i podległych im urzędników. 
Art. 44 
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawy wraz z odpowiednimi ministrami i zarządza 
ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej. 
Prezydent Rzeczypospolitej celem wykonania ustaw i z powołaniem się na upoważnienie 
ustawowe, ma prawo wydawać rozporządzenia wykonawcze, zarządzenia, rozkazy i zakazy 
i przeprowadzenie ich użyciem przymusu zapewnić. Takież prawo w swoim zakresie działania 
mają ministrowie i władze im podległe. Każdy akt rządowy Prezydenta Rzeczypospolitej 
wymaga dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów i właściwego ministra, którzy 
przez podpisanie aktu biorą zań odpowiedzialność. 
 
Tekst źródłowy B. 
 
Art. 2. 
(1) Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej. 
(2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa. 
(3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną 
i stanowisko wśród narodów świata.  
(4) W jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa. 
Art. 10  
(1) Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Państwa, wyrażonymi w jego 
prawach. 
(2) W razie oporu Państwo stosuje środki przymusu.  
Art. 11  
Prezydent Rzeczypospolitej, jako czynnik nadrzędny w Państwie, harmonizuje działania 
naczelnych organów państwowych.  
Art. 12 Prezydent Rzeczypospolitej: 
a) mianuje według swego uznania Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek mianuje 
Ministrów; 
b) zwołuje i rozwiązuje Sejm i Senat;  
c) zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Sejmu i Senatu; 
f) stanowi o wojnie i pokoju;  
g) zawiera i ratyfikuje umowy z innymi państwami;  
h) obsadza urzędy państwowe, Jemu zastrzeżone.  
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1. Podaj nazwy i rok uchwalenia konstytucji opisanych w tekstach źródłowych A i B: 

Tekst źródłowy A: nazwa ..................................................., rok ............................................. 

Tekst źródłowy B: nazwa ..................................................., rok ............................................. 
 
2. Nazwij systemy polityczne państwa polskiego ustanowione w obu konstytucjach. 

Tekst źródłowy A. ................................................................................................................... 

Tekst źródłowy B. ...................................................................................................................  
 
Zadanie 23. (2 p.) 
Podaj pełne nazwy oznaczone skrótami: 

COP - …......................................................................................................................................... 

BBWR - ........................................................................................................................................ 
 
Zadanie 24. (4 p.) 
Wybierz i zapisz w odpowiednich rubrykach symbole literowe funkcji (A-E), które pełniły 
osoby wymienione w tabeli.  
 
A. Dwukrotny premier, autor reform gospodarczych ( min. walutowej) po I wojnie światowej. 
B. Długoletni minister spraw zagranicznych. 
C. Najbardziej znany przywódca opozycji przeciw rządom autorytarnym. 
D. Wicepremier, dwukrotny minister, autor planu budowy COP. 
E. Marszałek Polski oraz Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. 

 Pełnione funkcje 

Józef Beck  

Eugeniusz Kwiatkowski  

Władysław Grabski  

Edward Rydz Śmigły  
 
Zadanie 25. (1 p.) 

Jaką mniejszość narodową reprezentują przedstawiciele widoczni na powyższym zdjęciu? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 


