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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 25 LUTEGO 2020 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. 
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WOJEWÓDZKIE KONKURSY 

Zadanie 1. (1 p.) 
Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj polecenia 1
 

 
1.  Zaznacz prawidłowe uzupełnienie zdania, a następnie wpisz nazwę państwa starożytnego.

Niniejsza ilustracja przedstawia
A. podróż do Hadesu 
B. sąd ostateczny 
C. uroczystość triumfu 
D. Wielkie Dionizje 

i dotyczy wydarzenia związanego z państwem starożytnym 
 

2.  Podaj nazwę boga, który na powyższej ilustracji znajduje się w komnacie tronowej. 

………………………………………………………………

 
Zadanie 2. (3 p.) 
Spośród pojęć zapisanych w punktach A
w tabeli cywilizacjami. Wpisz do tabeli odpowiednie oznaczenia literowe.
 
A. zikkurat 
B. koloseum 
C. pismo klinowe 
D. menora 
 

Starożytna Mezopotamia 

Starożytne państwo żydowskie

Starożytny Egipt 

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Wpisz poniżej imię możnowładcy, który po śmierci Mieszka II wywołał bunt na Mazowszu.

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

OJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

2 z 11 

Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj polecenia 1. i 2. 

Zaznacz prawidłowe uzupełnienie zdania, a następnie wpisz nazwę państwa starożytnego.
iniejsza ilustracja przedstawia 

 

nia związanego z państwem starożytnym - ………………………………. 

Podaj nazwę boga, który na powyższej ilustracji znajduje się w komnacie tronowej. 

…………………………………………………………………… 

Spośród pojęć zapisanych w punktach A-L wybierz te, które związane były z podanymi 
cywilizacjami. Wpisz do tabeli odpowiednie oznaczenia literowe. 

 E. piramida I. minaret
 F. Tora J. kodeks Hammurabiego

 G. koło garncarskie K. synagoga
 H. hieroglify L. papirus

 

Starożytne państwo żydowskie  

 

imię możnowładcy, który po śmierci Mieszka II wywołał bunt na Mazowszu.

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

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

 

Zaznacz prawidłowe uzupełnienie zdania, a następnie wpisz nazwę państwa starożytnego. 

……………………………….  

Podaj nazwę boga, który na powyższej ilustracji znajduje się w komnacie tronowej.  

wybierz te, które związane były z podanymi 
 

I. minaret 
J. kodeks Hammurabiego 
K. synagoga 
L. papirus 

imię możnowładcy, który po śmierci Mieszka II wywołał bunt na Mazowszu.      
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Zadanie 4. (3 p.) 
Pod każdym biogramem w wykropkowane miejsca wpisz osobę, której dotyczy opis. 
 
1.  Pokonał Pireneje, przeprawił się przez Rodan i przeszedł przez Alpy, organizując wyprawę 

przeciwko Rzymianom. W roku 216 p.n.e. rozbił armię rzymską pod Kannami. Mimo 
początkowych sukcesów został pokonany pod Zamą. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  Był gladiatorem, który zorganizował powstanie niewolników. Chciał przedostać się 

na Sycylię, lecz mu się to nie udało. Ostatecznie zginął w walce.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.  Był myślicielem i filozofem, który nauczał w Atenach, prowadząc rozmowy z przypadkowo 

spotkanymi ludźmi. Został oskarżony o niewyznawanie bogów, których czczono 
w państwie. W wyniku wydanego wyroku został otruty. Jego uczniem był Platon. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 5. (3 p.) 
W roku 1097 Władysław Herman podzielił ziemie polskie między siebie i swoich synów. 
Uzupełnij schemat prezentujący ten podział, wpisując osobę i ziemię, którą otrzymała.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 6. (1 p.) 
Wymień 3 stany sejmujące w Rzeczpospolitej w XVI wieku. 

…………………………………… , ……………………………………………. , ……………………………………………………… 

Zadanie 7. (1 p.) 
Wpisz w poniżej zamieszczone kwadraty litery (A-F), którymi oznaczono wydarzenia, tak aby 
powstał chronologiczny ciąg zdarzeń. 
 

A. Obrona Zbaraża. D. Drugi pokój toruński.  
B. Bitwa pod Płowcami. E. Śmierć Władysława Warneńczyka. 
C. Koronacja Bolesława Śmiałego. F. Pokój w Oliwie. 

 
  
 
  

Podział Polski 

Władysław Herman  

……………………………………….. 

 

………………………………………. 

Kujawy  

i …………………………………….. 

 

……………………………………….. 
Małopolska 

i ………………………………… 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY 

Zadanie 8. (1 p.)  
Jaką literą jest oznaczona na mapie ziemia, która w 1
konfliktu między Litwą a Krzyżakami?

Zadanie 9. (2 p.) 
Dobierz właściwy termin do jego definicji
 
A. sejm walny B. monarchia konstytucyjna
 
1.  Zgromadzenie szlachty danej ziemi ………….

2.  Forma rządów, w której szla
 
Zadanie 10. (3 p.) 
Jaką literą zaznaczono na taśmie chronol
 
1.  Obrona klasztoru na Jasnej Górze ……………..

2.  Wybuch powstania pod wodzą Chmielnickiego …………………

3.  Bitwa pod Kłuszynem……………………

 
 
 
Zadanie 11. (2 p.) 
Napisz odpowiedzi na poniższe 

1. Jakie ziemie utrzymała Rzeczpospolita na mocy pokoju w Polanowie?

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

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

2. Z jakim państwem Polska zawarła ten pokój?

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

B 

C 

C D 
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Jaką literą jest oznaczona na mapie ziemia, która w 1. połowie XV wieku była źródłem 
liktu między Litwą a Krzyżakami? Podaj nazwę tej ziemi.  

 

 

Oznaczenie literowe ziemi na mapie ..

 

Nazwa ziemi ……………………………

 
 
 
 
 
 

do jego definicji, wpisując w wyznaczone miejsca litery A, B, C lub D.

B. monarchia konstytucyjna C. sejmik ziemski D. demokracja szlachecka

Zgromadzenie szlachty danej ziemi ………….  

Forma rządów, w której szlachta miała decydujący wpływ na sprawy państwa …………

Jaką literą zaznaczono na taśmie chronologicznej dane wydarzenie?  

Obrona klasztoru na Jasnej Górze …………….. 

Wybuch powstania pod wodzą Chmielnickiego ………………… 

…………………… 

poniższe pytania dotyczące pokoju w Polanowie. 

Jakie ziemie utrzymała Rzeczpospolita na mocy pokoju w Polanowie? 

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

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

Z jakim państwem Polska zawarła ten pokój? 

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

A 

A E B 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

połowie XV wieku była źródłem 

Oznaczenie literowe ziemi na mapie ..... 

Nazwa ziemi ……………………………...………. 

, wpisując w wyznaczone miejsca litery A, B, C lub D. 

D. demokracja szlachecka 

chta miała decydujący wpływ na sprawy państwa ………… 

 

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

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

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



WOJEWÓDZKIE KONKURSY 

Zadanie 12. (3 p.) 
Do podanych traktatów dopisz państwo, z którym Rzeczpospolita podpisała traktat i króla 
polskiego, który wówczas panował. 
 

Nazwa traktatu 

1.  rozejm w Andruszowie 

2.  traktat w Buczaczu 

3.  rozejm w Sztumskiej Wsi 

 
Zadanie 13. (3 p. ) 
Przeanalizuj rysunek odnoszący się
roku. Na jego podstawie oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia 

Źródło: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch
szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era
 
1.  Wymień nazwy 3 warstw społeczeństwa francuskiego

postacie. 

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

2.  Jak nazywano we Francji przedstawicieli zamożnego mieszczaństwa

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

3.  Podaj nazwę wydarzenia, 

.............................................................................................................................
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Do podanych traktatów dopisz państwo, z którym Rzeczpospolita podpisała traktat i króla 
polskiego, który wówczas panował.  

Państwo 

 

 

  

Przeanalizuj rysunek odnoszący się do sytuacji we Francji przed wybuchem rewolucji
jego podstawie oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia 1-3. 

Fertsch, G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś, podręcznik
Nowa Era, 2019 r., s. 185. 

warstw społeczeństwa francuskiego, które symbolizują przedstawione 

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

nazywano we Francji przedstawicieli zamożnego mieszczaństwa? 

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

 które przyjmuje się za początek rewolucji francuskiej

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

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

Do podanych traktatów dopisz państwo, z którym Rzeczpospolita podpisała traktat i króla 

Król 

 

 

 

sytuacji we Francji przed wybuchem rewolucji w 1789 

podręcznik do historii do klasy 6 

które symbolizują przedstawione 

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

 

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

które przyjmuje się za początek rewolucji francuskiej. 

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



WOJEWÓDZKIE KONKURSY 

Zadanie 14. (4 p.) 
Zapoznaj się z ilustracją, a następnie 
aby powstały zdania prawdziwe

Źródło: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch
szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era
 
1.  Obraz przedstawia protest

Rejtana). 

2.  Literą A został oznaczony 
który został przekupiony przez Rosję

3.   Zdarzenie miało miejsce w 1773

4.  Postać oznaczona literą B 
na Zamku Królewskim w Warszawie

 
Zadanie 15. (2 p.) 
Zapoznaj się z tekstami 1. i 2
oficjalną nazwę używaną w okresach historycznych
 
Tekst 1. 
[Król] lub wicekról sprawował pełną władzę wykonawczą
z mianowanym senatem i wybieralną izbą poselską
o Kodeks Napoleoński. Językiem urzędowym miał być język polski
wprowadzała radykalne zmiany
niewola" - kładły kres pańszczyźnie
bezpieczeństwa byłego chłopa pańszczyźnianego znacznie się zmniejszyło

Tekst 2. 
[Władca] miał [...] mianować wszystkich urzędników
sił zbrojnych w dół [...]. Miał prawo zgłaszać veto
egzekwować zgodność polityki zagranicznej
szereg cech rzeczywistej monarchii konstytucyjnej
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następnie w każdym nawiasie podkreśl poprawne wyrażenie
aby powstały zdania prawdziwe. 

Fertsch, G. Wojciechowski, Wczoraj i dziś, podręcznik
Nowa Era, 2019 r., s. 161. 

Obraz przedstawia protest (króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

 (Franciszek Salezy Potocki / Adam Poniński
który został przekupiony przez Rosję. 

w 1773 roku podczas (sejmu rozbiorowego / Sejmu Wielkiego

 stara się zagrodzić posłom drogę do sali senatu
Warszawie), aby nie dopuścić do zatwierdzenia rozbioru Polski

i 2., a następnie zidentyfikuj opisane w nich państwo
okresach historycznych, do których odnoszą się oba źródła

lub wicekról sprawował pełną władzę wykonawczą [...]. Sejm miał być dwuizbowy
wybieralną izbą poselską [...]. Sądy miały funkcjonować
Językiem urzędowym miał być język polski

wprowadzała radykalne zmiany w dziedzinie spraw społecznych [...].
kładły kres pańszczyźnie [...]. Mimo dekretu o ziemi z 21 grudnia

bezpieczeństwa byłego chłopa pańszczyźnianego znacznie się zmniejszyło. 
Źródło: Norman Davies, Boże Igrzysko, t. II, cz. I, Kraków 1998, s. 3

mianować wszystkich urzędników - od namiestnika i głównodowodzącego 
Miał prawo zgłaszać veto i poprawki do ustaw

egzekwować zgodność polityki zagranicznej [...] z polityką cesarstwa [...]. 
szereg cech rzeczywistej monarchii konstytucyjnej [...]. Oficjalnie zagwarantowano 

A 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

podkreśl poprawne wyrażenie, tak 

podręcznik do historii do klasy 6 

Poniatowskiego / posła Tadeusza 

Poniński-marszałek sejmu), 

Sejmu Wielkiego). 

sali senatu (na Wawelu / 
zatwierdzenia rozbioru Polski. 

nich państwo i wpisz 
których odnoszą się oba źródła. 

miał być dwuizbowy, 
Sądy miały funkcjonować w oparciu 

Językiem urzędowym miał być język polski [...]. Konstytucja 
[...]. Słowa "znosi się 
grudnia [...], poczucie 

 
I, Kraków 1998, s. 330-331. 

głównodowodzącego 
ustaw, jak również 

[...]. [Państwo] miało 
Oficjalnie zagwarantowano 

B 
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przestrzeganie Kodeksu Napoleońskiego, wolność prasy, zasadę tolerancji religijnej [...]. 
Przynajmniej na papierze była to jedna z najbardziej postępowych konstytucji w Europie. 

Źródło: Norman Davies, Boże Igrzysko, t. II, cz. I, Kraków 1998, s. 340. 
 

Tekst 1. dotyczy państwa ....................................................................................................... 

Tekst 2. dotyczy państwa ....................................................................................................... 

 
Zadanie 16. (4 p.) 
Do polskich dowódców, pełniących czynną służbę wojskową w Europie, przyporządkuj 
jednostki wojskowe lub ruchy powstańcze i rewolucyjne, w których zajmowali stanowisko. 
W wykropkowane miejsca wpisz nazwy tych jednostek (ruchów). 
Do niektórych dowódców można przyporządkować więcej niż jedną jednostkę lub ruch 
powstańczy. 
 

powstanie listopadowe, Legia Naddunajska, powstanie styczniowe, powstanie na Węgrzech 
w 1849 r., powstanie w Wielkopolsce w 1848 r., Legiony Polskie we Włoszech 

 
1.  gen. Karol Kniaziewicz .......................................................................................................... 
2.  gen. Jan Krukowiecki ............................................................................................................ 
3.  gen. Józef Bem ...................................................................................................................... 
4.  gen. Ludwik Mierosławski ..................................................................................................... 
 
Zadanie 17. (1 p.) 
Na podstawie poniższego źródła zapisz stosowaną w historii Polski w czasach zaborów nazwę 
polityki wewnętrznej Rosji po wojnie krymskiej, do której odnoszą się wydarzenia opisane 
w tekście. 
 
[…] społeczeństwo polskie wraz z wstąpieniem na tron Aleksandra II odczuło wyraźna ulgę. 
Z zesłania powróciło do kraju wielu więźniów, ożywiły się kontakty z zagranicą, zelżała 
cenzura. […] otwarto Akademię Medyko-Chirurgiczną, władze zezwoliły też na założenie 
Towarzystwa Rolniczego. 

Źródło: M. Zgórniak, Fragment opracowania historycznego w Polska w czasach walk o niepodległość (1815–
1864). 
 
Wydarzenia opisane w tekście nazywano ......................................... 
 
Zadanie 18. (3 p.) 
Które z podanych zdań są prawdziwe, a które fałszywe? Do tabeli wpisz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 
 

1. Michał Drzymała w 1904 r. złamał niemiecki zakaz, budując dom.  

2. Strajk szkolny w 1901 r. odbywał się w zaborze austriackim.  

3. 
Komisja Kolonizacyjna utworzona w 1886 r. przez władze 
niemieckie miała za zadanie wykup ziemi z rąk polskich. 
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Zadanie 19. (3 p.) 
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując partie polityczne do właściwych kierunków politycznych 
powstałych na ziemiach polskich przed I wojną światową.  
Odpowiedzi wybierz spośród następujących skrótów nazw partii/stronnictw podanych 
w ramce nad tabelą. Niektóre skróty partii mogą nie pasować do żadnej części tabeli. 
 

ND, PPS, SDKPiL, SL, PSL, KPP, BBWR 
 

Ruch narodowy Ruch lewicowy Ruch ludowy 
   

 
Zadanie 20. (2 p.) 
Do wymienionych w tabeli bloków militarnych dobierz i wpisz w wyznaczone miejsca 
państwa (A-D), które w 1914 roku przystąpiły do I wojny światowej po ich stronie. 
 

A. Bułgaria  B. Belgia  C. Szwajcaria  D. Turcja 
 
Bloki walczących państw Państwa, które włączyły się do działań podczas trwania wojny 

1. Państwa Ententy  

2. Państwa Centralne  

 
Zadanie 21. (4 p.) 
Przeczytaj poniższe teksty źródłowe oraz wykonaj zadania. 
 
Tekst źródłowy A 
Sprawy 14 700 znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych byłych polskich oficerów, 
urzędników państwowych, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, 
osadników i dozorców więziennych [...]. Jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się 
w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi w liczbie 11 000 członków różnych  
k-r [kontrrewolucyjnych] organizacji szpiegowskich i dywersyjnych, byłych obszarników, 
fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników państwowych i zbiegów – rozpatrzyć 
w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.  
II. rozpatrzenie spraw przeprowadzić bez wzywania zatrzymanych i bez przedstawienia 
zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia [...]. 

Źródło: W. Kalwat, P, Szlanta, A. Zawistowski, Wyciąg z protokołu nr 13 Biura Politycznego KC WKP w Moskwie 
z 5 marca 1940 r. (fragment), w: Historia 8 podręcznik, WSIP, s. 53. 

 
Tekst źródłowy B 
Rząd radziecki uważa postępowanie rządu polskiego w stosunku do ZSRR w ostatnim okresie 
za całkiem nienormalne, naruszające wszelkie przepisy i normy obowiązujące we wzajemnych 
stosunkach dwu państw sojuszniczych. 
Wroga Związkowi Radzieckiemu oszczercza kampania wszczęta przez niemieckich faszystów 
z powodu zabójstw, których oni sami dopuścili się na oficerach polskich w rejonie Smoleńska 
na terytorium okupowanym przez wojska niemieckie, natychmiast została podchwycona 
przez rząd polski [...]. W czasie gdy narody Związku Radzieckiego przelewając krew w ciężkiej 
walce z Niemcami hitlerowskimi, wytężając wszystkie siły w celu rozgromienia wroga 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2019/2020 – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 

9 z 11 

narodów rosyjskiego i polskiego i innych miłujących pokój krajów demokratycznych — rząd 
polski, idąc na rękę tyranii Hitlera, zadaje Związkowi Radzieckiemu zdradziecki cios [...]. Na tej 
podstawie rząd radziecki powziął decyzję przerwania stosunków z rządem polskim. 

Źródło: W. Kalwat, P, Szlanta, A. Zawistowski, Nota Związku Sowieckiego w sprawie zerwania stosunków 
dyplomatycznych z rządem Rzeczypospolitej, w: Historia 8 podręcznik, WSIP, s. 54. 

 

1.  Na podstawie tekstu A wymień 6 grup zawodowych/społecznych skazanych na śmierć. 

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

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

2.  Podaj nazwy 3 obozów radzieckich, w których byli przetrzymywani polscy jeńcy wzięci do 
niewoli we wrześniu 1939 r. 

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

3.  Jak współcześnie określa się w historiografii polskiej opisane powyżej ludobójstwo 
sowieckie? 

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

4.  Podaj datę (rok) zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim przez Sowietów, 
opisanych w tekście źródłowym B. 

................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 22. (1 p.) 
Wpisz w zdaniu skróty nazw wszystkich organizacji (A-D), które walczyły zbrojnie w czasie II 
wojny światowej. 
 

A. ZWZ B. AK C. BCh D. PKWN 
 
Skróty nazw organizacji, które walczyły zbrojnie w czasie II wojny światowej: .......................... 
 
Zadanie 23. (4 p.) 
Uzupełnij brakujące dane w poniższej tabeli, przedstawiającej „Polskie miesiące” w okresie 
PRL-u.  

 

 Miesiąc i rok Miejsce głównych wystąpień 

1. Czerwiec 1956 r. ............................................ 

2. ….................................... Warszawa (uniwersytet) 

3. ….................................... Gdynia/Gdańsk/Szczecin/Elbląg 

4. Sierpień 1980 r. …............................................. 
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Zadanie 24. (2 p.) 
Na podstawie kopii zdjęcia z konferencji jałtańskiej wykonaj polecenia.  

Źródło: W. Kalwat, P, Szlanta, A. Zawistowski, Historia 8 podręcznik, WSIP, s. 33. 

1.  Wymień imiona i nazwiska przedstawionych na fotografii przywódców państw oraz podaj 
nazwy tych państw. 

a – imię i nazwisko ............................................... nazwa państwa ........................................ 

b – imię i nazwisko ............................................... nazwa państwa ........................................ 

c – imię i nazwisko ................................................ nazwa państwa ........................................ 

2.  Wymień jedno postanowienie dotyczące ziem polskich przyjęte na tej konferencji. 

........................................................................................................................................... 
 
Zadanie 25. (3 p.) 
Uzupełnij poniższą tabelę. 
 

Wydarzenie Rok wydarzenia 

Uchwalenie nowej konstytucji III RP przez Zgromadzenie Narodowe  

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej  

Przystąpienie Polski do NATO  

  

a b c 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


