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W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
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1.  Test konkursowy zawiera 24 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 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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Zadanie 1. (4 p.) 
W którym wieku i której ery miały miejsce poniższe wydarzenia? 
 

wydarzenie wiek i era 

a. Przyznanie chrześcijanom w Cesarstwie Rzymskim wolności religijnej.  

b. Założenie miasta Rzym.  

c. Powstanie republiki w starożytnym Rzymie.  

d. Początek epoki średniowiecza.  

 
Zadanie 2. (1 p.) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
 
Dzieła kultury bizantyjskiej zostały ukazane na ilustracjach oznaczonych numerami 
A. 1, 2, 4. B. 1, 2, 3. C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4. 
 
1.         2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.         4.  
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Zadanie 3. (4 p.) 
Nazwij postaci przedstawione na ilustracji i podaj co najmniej po dwa obowiązki, które one były 
zobowiązane świadczyć w ramach kontraktu lennego. 

Akt nadania lenna 

 
Postać A to ……….................................................... Jej obowiązkiem było …....................………………… 

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

 
Postać B to ……….................................................... Jej obowiązkiem było …..............……………………… 

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

 
Zadanie 4. (2 p.) 
Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 
a. Podaj nazwę zasady zakładania wsi lub miast 

na ziemiach polskich w średniowieczu. 
 

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

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

 
b. Wymień trzy najważniejsze cechy lub 

elementy układu urbanistycznego miasta 
średniowiecznego.  

 
………………………………………………………...……… 

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

................................................................….... 
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Zadanie 5. (4 p.)  
Do podanych nazw średniowiecznych dynastii dopasuj państwa, w których one panowały.  
W odpowiednie miejsca wpisz ich oznaczenia cyfrowe. 

a. Rurykowicze 

b. Przemyślidzi 

c. Piastowie 

d. Kapetyngowie 

1) Francja 

2) Ruś Kijowska    

3) Czechy 

4) Polska 

5) Węgry 

a…….  b…….  c……. d……. 
 
Zadanie 6. (4 p.)  
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując do litery odpowiadającej opisowi właściwy termin 
architektoniczny. 

a. Ozdobne obramowanie otworu wejściowego budowli lub wejście 
mające takie obramowanie. 

b. Przestrzeń przy ołtarzu głównym, przeznaczona dla duchowieństwa 
i w widoczny sposób oddzielona od reszty kościoła. 

c. Część kościoła położona między przestrzenią, w której znajduje się 
ołtarz, a przedsionkiem, przeznaczona dla wiernych. 

d. d. Okrągłe, ozdobne okno umieszczone nad głównym wejściem 
gotyckiego kościoła. 

1) prezbiterium 

2) absyda 

3) portal 

4) nawa 

5) rozeta 

a.   

b.  

c.  

d.  
 
Zadanie 7. (2 p.) 
Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
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a. Zaznacz dokończenie zdania. 
Ilustracja przedstawia scenę z dziejów 

A. Sandomierza. B. Torunia. C. Krakowa. D. Gdańska. 
 
b. Wyjaśnij, na czym polegała rola miasta, którego dotyczy ilustracja, w gospodarczym rozwoju 
Polski w wiekach XV, XVI i XVII. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
Zadanie 8. (3 p.) 
a. Wpisz w wyznaczone miejsce cyfry określające zobowiązania, których przestrzegać musiał 

każdy król Polski wybrany podczas wolnej elekcji. 
 

1) Król nie będzie mógł używać tytułu władcy dziedzicznego. 

2) Król będzie zwoływać sejm tylko w sytuacjach zagrożenia państwa. 

3) Król ma przestrzegać zasad tolerancji religijnej. 

4) W razie naruszenia podstawowych praw i przywilejów szlachta ma 
prawo wypowiedzenia posłuszeństwa królowi. 

5) Król będzie musiał odnowić Akademię Krakowską. 

 

…......................................................... 
 
b. Podaj imię, nazwę dynastii oraz kraju, z których pochodził władca wybrany podczas pierwszej 

wolnej elekcji w Polsce. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 
 
c. Jak nazywał się dokument sformułowany podczas pierwszej wolnej elekcji w Polsce, 

zawierający zasady ustrojowe Rzeczypospolitej, do których przestrzegania zobowiązywano 
każdego władcę elekcyjnego?  

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

 
Zadanie 9. (1 p.) 
Zaznacz szereg, w którym miejsca bitew zostały uporządkowane chronologicznie. 
 
A. Kircholm, Oliwa, Wiedeń, Kamieniec Podolski, Cecora. 
B. Oliwa, Cecora, Wiedeń, Kircholm, Kamieniec Podolski. 
C. Oliwa, Kamieniec Podolski, Cecora, Wiedeń. 
D. Kircholm, Cecora, Kamieniec Podolski, Wiedeń. 
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Zadanie 10. (2 p.) 
Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj poniższe polecenia. 
 

Rzeczpospolita w XVI wieku 
 
1) Podaj nazwy wyznań dominujących na wymienionych niżej terenach. 

a. Mazowsze: …………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

b. Inflanty: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

c. Ukraina: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 
2) Rzeczpospolitą Obojga Narodów nazywano „państwem bez stosów”. Podaj nazwę dokumentu, 
który przyczynił się do takiego określenia i rok jego uchwalenia. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2020/2021 – STOPIEŃ REJONOWY 

7 z 12 

Zadanie 11. (1 p.) 
Do podanych terminów przyporządkuj ich wyjaśnienia. Wpisz odpowiednio do tabeli litery, 
którymi je oznaczono. 
 

rokosz insurekcja pańszczyzna manufaktura konfederacja 

     
 

a. Wojna domowa. 
b. Bezpłatna i przymusowa praca na ziemi pana.  
c. Powstanie zbrojne. 
d. Związek szlachty (duchownych, miast) zawierany w celu przeprowadzenie 

określonego programu. 
e. Zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi w imię zagrożonych swobód 

czy przywilejów. 
f. Forma produkcji opartej na wytwarzaniu ręcznym. 
g. Wprowadzenie stałej opłaty, m.in. za użytkowanie gruntu. 

 
Zadanie 12. (3 p.) 
Podaj nazwy krain historycznych zaznaczonych na mapie literami A-C i nazwy państw, na rzecz 
których w XVII w. Rzeczpospolita je utraciła na stałe lub okresowo. 

Rzeczpospolita w XVII wieku 

 
a. Nazwa krainy: …………………............……....................; nazwa państwa: ………………………............ 

b. Nazwa krainy: ………………………................................; nazwa państwa: ………………………............ 

c. Nazwa krainy:…………………...........……......................; nazwa państwa: ………………………............ 
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Zadanie 13. (1 p.) 
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. 
 
Sejm niemy z 1717 roku 
A. uchwalił podatki na armię i zwiększył liczbę żołnierzy do 75 tysięcy. 
B. zwiększył władzę senatu i wpływy hetmanów. 
C. wprowadził podatek na utrzymanie wojska, ale zmniejszył jego liczbę do 24 tysięcy. 
D. wprowadził możliwość wznoszenia świątyń protestanckich w Polsce. 
 
Zadanie 14. (3 p.) 
Na podstawie zamieszczonego poniżej opisu podaj imię i nazwisko osoby, której ten opis dotyczy. 
 

a. Był wychowankiem Szkoły Rycerskiej, bohaterem wojny o niepodległość Stanów 
Zjednoczonych, stanął na czele powstania narodowego. 

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

b. Był posłem, który protestował w charakterystyczny sposób przeciwko zatwierdzeniu 
pierwszego rozbioru Polski. 

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

c. Polski poeta oświecenia, biskup warmiński, uczestnik obiadów czwartkowych, autor bajek, 
satyr i poematów heroikomicznych. 

..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 15. (1 p.) 
Podaj nazwę stylu architektonicznego, w którym wzniesiono budynek przedstawiony na 
ilustracji. 

 
…............................................................................................................................................... 
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Zadanie 16. (5 p.) 
Wpisz w tabeli literę „P” obok zdań prawdziwych, a literę „F” obok zdań fałszywych. 
 
Lp. Zdanie Prawda/Fałsz 

1) Po przegranej bitwie pod Waterloo Napoleon został zesłany na wyspę Elbę.  

2) Zasada restauracji przyjęta na kongresie wiedeńskim oznaczała przywrócenia 
na tron dawnych dynastii. 

 

3) Królestwo Polskie w 1815 r. było połączone unią personalną z Saksonią.  

4) Władcą Królestwa Polskiego na kongresie wiedeńskim został car Rosji - 
Mikołaj I. 

 

5) Belgia i Holandia na kongresie wiedeńskim zostały połączone w Królestwo 
Niderlandów.  

 

 
Zadanie 17. (1 p.) 
Zaznacz szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów powstania 
listopadowego. 
 

A. Bitwa pod Ostrołęką, zwycięstwo wojsk polskich po Stoczkiem, obrona Woli, detronizacja 
cara Mikołaja I. 

B. Obrona Woli, detronizacja Mikołaja I, bitwa pod Ostrołęką, zwycięstwo wojsk polskich pod 
Stoczkiem. 

C. Zwycięstwo wojsk polskich pod Stoczkiem, detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod 
Ostrołęką, obrona Woli. 

D. Detornizacja cara Mikołaja I, zwycięstwo wojsk polskich pod Stoczkiem, bitwa pod 
Ostrołęką, obrona Woli. 

 
Zadanie 18. (4 p.) 
Podziel wymienione represje na te, które nastąpiły wskutek powstania listopadowego, i te, które 
miały miejsce po powstaniu styczniowym. Zaznacz krzyżykiem L, jeżeli represje dotyczą 
powstania listopadowego, lub S, jeżeli dotyczą powstania styczniowego. 
 

A. Utrzymanie stanu wojennego sprzed powstania. L / S 

B. Budowa Cytadeli w Warszawie. L / S 

C. Likwidacja odrębności Królestwa Polskiego – zmiana nazwy na Kraj Nadwiślański. L / S 

D. Podział kraju na gubernie. L / S 

E. Wprowadzenie języka rosyjskiego w administracji. L / S 

F. Zlikwidowanie Sejmu oraz armii Królestwa Polskiego. L / S 

G. Zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk. L / S 

H. Zniesienie obowiązywania konstytucji Królestwa Polskiego. L / S 
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Zadanie 19. (2 p.) 
Na podstawie poniższej mapy dokończ zdanie. 

 
Mapa przedstawia 
A. ziemie polskie przed 1815 r. 
B. rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego do 1831 r.  
C. ziemie polskie w drugiej połowie XIX w.  
D. sytuację polityczną na ziemiach polskich przed powstaniem styczniowym. 
 
Podaj argument, którym uzasadnisz swój wybór. 
 
…...................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 20. (2 p.) 
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.  
[...] ja, [...] prezydent Stanów Zjednoczonych, [...] uważając to jako właściwy i konieczny środek 
wojenny – w tym pierwszym dniu [...] zarządzam i ustalam, że w następujących stanach, względnie 
w ich częściach, w których ludność znajduje się z dniem dzisiejszym w stanie buntu zbrojnego 
przeciwko Stanom Zjednoczonym [...] wszystkie osoby, trzymane jako niewolnicy w wyżej 
wymienionych stanach lub częściach stanów są i odtąd będą wolni, władza zaś wykonawcza Stanów 
Zjednoczonych wraz z wojskowymi i morskimi władzami uzna i ochroni wolność wspomnianych 
osób [...] 
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a. Podaj imię i nazwisko autora tych słów. 

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

b. Podaj nazwę wydarzenia, w trakcie którego został ogłoszony tekst powyższego dokumentu. 

…......................................................................................... 
 
Zadanie 21. (1 p.) 
Na ilustracji widnieje wizerunek królowej państwa, które stało 
się największą potęgą kolonialną w XIX wieku.  
Podaj nazwę państwa i imię królowej.  
 

a. Nazwa państwa  

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

 

b. Imię królowej  

............................................................................ 
 
 
Zadanie 22. (1 p.) 
Galicja na przełomie XIX i XX nazywana była polskim Piemontem. Wskaż fałszywe stwierdzenie 
dotyczące roli tej dzielnicy w przygotowaniu niepodległości Polski.  
 

A. Polskie elity miały możliwość kształcenia się na polskich uczelniach wyższych: 
uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie oraz Politechnice Lwowskiej.  

B. Polacy już w końcu XIX w. mogli na terenie Galicji tworzyć oddziały wojskowe, które 
w okresie I wojny światowej znacznie przyczyniły się do sukcesu wojsk austro-węgierskich 
na froncie rosyjskim.  

C. Galicja stała się miejscem ważnych manifestacji politycznych, jak np. odsłonięcie pomnika 
Grunwaldzkiego w 500. rocznicę triumfu w bitwie pod Grunwaldem.  

D. W Galicji mogły działać polskie partie polityczne, których działacze (np. Ignacy Daszyński) 
stali się w II Rzeczypospolitej ważnymi postaciami sceny politycznej. 

 
Zadanie 23. (4 p.) 
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na pytania i wykonaj polecenie dotyczące poniższego tekstu.  
 

Fragment przemówienia do złączonych w Pierwszą Kompanię Kadrową oddziałów strzeleckich 
Żołnierze!... Spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie 
granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za 
oswobodzenie ojczyzny. [...] Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia 
polska, i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię. 
 
1) Kto wygłosił powyższe przemówienie? 

A. Józef Haller 
B. Józef Piłsudski 
C. Władysław Sikorski  
D. Kazimierz Sosnkowski 
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2) W którym roku Pierwsza Kompania Kadrowa wkroczyła do Królestwa Polskiego? 
A. 1914 B. 1916 C. 1917 D. 1918 

 
3) Podaj nazwę dzielnicy ziem polskich, z której wkroczyły do Królestwa Polskiego kadry przyszłej 
armii polskiej. 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
4) Jaki był dalszy los żołnierzy Pierwszej Kompanii Kadrowej po wycofaniu ich z Królestwa 
Polskiego? 
 
…......................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 24. (4 p.) 
Wyjaśnij znaczenia niżej wymienionych określeń w kontekście I wojny światowej. 

a. wojna błyskawiczna 

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

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

b. serdeczne porozumienie 

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

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

c. kocioł bałkański 

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

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

d. błękitna armia 

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

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

 
Brudnopis (nie jest oceniany) 


