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WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

STOPIEŃ REJONOWY 

 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 21 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 14 15 16 17 18 19 20 21 Razem 

Liczba 
punktów 

                      

  

X X 
X 
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Zadanie 1. (4 p.) 
Wybierz poprawne dokończenia zdań. Wstaw znak „X” w wierszach z właściwą odpowiedzią.  

1. Pismo pierwsi zaczęli stosować 
 Egipcjanie. 

 Sumerowie. 

2. Wcześniej powstał/powstało 
 Kodeks Hammurabiego. 

 Prawo XII Tablic. 

3. Wcześniej powstała religia 
 judaistyczna. 

 chrześcijańska. 

4. W pierwszym okresie istnienia starożytny Rzym był 
 królestwem. 

 republiką. 

 
Zadanie 2. (2 p.) 
Na podstawie poniższych informacji o duchownych (1-2), którzy żyli w czasach rządów 
Piastów, i własnej wiedzy uzupełnij tabelę. 
 
1. Czeski duchowny, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, apostoł Prusów, męczennik, święty 
Kościoła katolickiego, patron Polski. 
 
2. Polski duchowny, biskup krakowski, skonfliktowany z królem, męczennik, święty Kościoła 
katolickiego, patron Polski. 
 

Informacja Imię biskupa 
Wiek, w którym 

żył biskup 
Imię i przydomek króla Polski, w czasach 

panowania którego działał biskup 

1.    

2.    

 
Zadanie 3. (2 p.) 
Na podstawie poniższych tekstów i własnej wiedzy wpisz w wyznaczone miejsca imiona 
i przydomki władców Polski z dynastii Piastów, których te teksty dotyczą.  
 

1. Gdy z pomocą Świętopełka 
Cesarz Henryk chciał piekiełka 
Przedsmak dać i z armią stanął  
Pod Głogowa samą bramą, 
A z nim razem zakładnicy,  
Co do machin oblężniczych 
Przywiązani przezeń byli, 
Nie wahając się ni chwili, 
Bolek odparł ich, pod Wrocław  
Gnając aż, gdzie duch w nich osłabł. 

 
.............................................................. ...............................................................  
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2. Tak to sprytnie sobie radził  
(...) z tym, co się z nim wadził.  
Z Krzyżakami zawarł pokój,  
Czas zyskując oraz spokój,  
Po czym zmienił kraj dosłownie  
W zamki, twierdze i warownie.  

Źródło: https://www.tekstowo.pl/piosenka,t_raperzy_znad_wisly 

 
.............................................................. ............................................................... 
 
Zadanie 4. (4 p.) 
Podkreśl w każdym nawiasie jedną z informacji tak, aby powstały zdania prawdziwe. 

1. Lenno było przekazywane (seniorowi przez wasala/wasalowi przez seniora). 
2. W miastach powstawały zrzeszenia rzemieślników tego samego zawodu, zwane (gildiami / 

cechami). 
3. Na średniowiecznych uniwersytetach wykłady prowadzono w (językach narodowych/ 

języku łacińskim). 
4. Pierwszy zakon założyli w średniowiecznej Europie (cystersi/ benedyktyni). 
 
Zadanie 5. (2 p.) 
Na podstawie poniższej ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Źródło: T. Małkowski, „Historia 5 podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej”, GWO, s. 114. 

1. Dopisz nazwy stanów średniowiecznego społeczeństwa z XIII w., których przedstawicieli 
ukazano na ilustracji, do liter, którymi ich oznaczono. 

A. ................................................... 

B. ................................................... 

C. ................................................... 
 

2. Podaj nazwę stanu, którego nie przedstawiono na ilustracji. 

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

https://www.tekstowo.pl/piosenka,t_raperzy_znad_wisly,boleslaw_iii_krzywousty.html#_blank
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Zadanie 6. (3 p.) 
Spośród nazw wymienionych w ramce wybierz te, które oznaczają miejsca bitew stoczonych 
w czasach Piastów, Jagiellonów lub Wazów, i wpisz je odpowiednio do tabeli. 
 

Cecora, Płowce, Wiedeń, Kircholm, Grunwald, Świecino, Cedynia, Kłuszyn, Legnica, Warna 

 

Bitwy stoczone w czasach 

Piastów Jagiellonów Wazów 

   

   

   

 
Zadanie 7. (4 p.) 
Na podstawie poniższej tablicy genealogicznej Jagiellonów i własnej wiedzy oceń, które 
z podanych informacji są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz przy każdej informacji znak „X” 
we właściwej kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 
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Lp. Informacje Prawda Fałsz 

1. Elżbietę Rakuszankę (z Habsburgów) nazywano matką królów.   

2. 
Potomkowie najstarszego syna Władysława Jagiełły zasiadali na 
tronie Czech i Węgier. 

  

3. Czterech synów Kazimierza Jagiellończyka było królami.   

4. Dziadkiem Zygmunta Augusta był Władysław Jagiełło.   

 
Zadanie 8. (4 p.) 
Na podstawie poniższej ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

 
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl[...] 

 
1. Podaj pełną nazwę państwa, którego herb przedstawiono na ilustracji. 
 
..................................................................................................................................................... 

2. Podaj nazwę wydarzenia historycznego, w wyniku którego zostało utworzone państwo, 
którego herb przedstawiono na ilustracji.  
 
..................................................................................................................................................... 

3. Napisz, za panowania którego króla Polski zostało utworzone państwo mające powyższy 
herb. 
 
.................................................................................................................................................... 

4. Nazwij elementy herbu (godła) oznaczone na ilustracji literami A i B. 
 
Element A. …............................................................................................................................... 
 
Element B. …............................................................................................................................... 

A 

B 
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Zadanie 9. (4 p.) 
Na podstawie poniższej mapy i własnej wiedzy oceń, które z podanych pod nią informacji są 
prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie 
tabeli (Prawda/Fałsz). 
 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Rzeczpospolita_Dymitriads.png 

 

Lp. Informacje Prawda Fałsz 

1. Literą A na mapie oznaczono Inflanty. 
  

2. 
Z ziem oznaczonych na mapie literą B po 1466 r. wielcy mistrzowie 
zakonu krzyżackiego składali hołdy lenne królowi polskiemu. 

  

3. 
Literą C oznaczono na mapie ziemię smoleńską, którą pod koniec 
XVII w. po wojnach z Rosją włączono do Polski. 

  

4. 
Literą D na mapie oznaczono teren, który w II połowie XVII wieku 
został włączony do Rosji. 

  

 
Zadanie 10. (3 p.) 
Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 
Nie w chlewie, ale człowiekiem wolnym urodziłem się, ani mi też zbywało na jedzeniu 
i odzieży, zanim do tej ziemi przybyłem. Wolność moją kocham i w całości ją zachowam. 
Z woli Bożej królem waszym przez was obrany zostałem. Przybyłem tu wskutek waszych próśb 
i nalegań. Wy sami włożyliście mi koronę na głowę. Jestem więc waszym rzeczywistym, a nie 
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malowanym monarchą. Chcę panować i rozkazywać, i nie ścierpię, żeby kto nade mną 
panował. Bądźcie stróżami wolności waszej – to dobrze. Ale nie pozwolę, żebyście byli 
bakałarzami [nauczycielami] moimi i senatorów moich. Tak strzeżcie wolności waszej, aby się 
w swawolę nie wyrodziła! 

Źródło: Mowa Stefana Batorego, 1576 r., [w:] T. Małkowski, „Historia 6 podręcznik do 
klasy 6 szkoły podstawowej”, GWO, s. 78. 

 
1. Podaj nazwę krainy historycznej, której księciem był i z której przybył do Polski Stefan 
Batory. 
..................................................................................................................................................... 
2. Wyjaśnij znaczenie słów: „Jestem więc waszym rzeczywistym, a nie malowanym 
monarchą”. 

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

..................................................................................................................................................... 
 
3. Podaj imię i nazwisko polskiego kanclerza i hetmana, bliskiego współpracownika Stefana 
Batorego, określanego często „prawą ręką” króla. 
..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 11. (3 p.) 
Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy oceń, które z podanych pod nim informacji 
są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie 
tabeli (Prawda/Fałsz). 
 
August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie 
doszedł [do skutku] (…). Do zerwania sejmu nie używano osób rozumem i miłością dobra 
publicznego obdarzonych, bo też tego nie potrzeba było. Lada poseł ciemny jak noc (…) 
odezwał się w poselskiej izbie: „nie ma zgody na sejm!” – i to było dosyć do odebrania 
wszystkim mocy sejmowania. A gdy go marszałek spytał: „Co za racja?” – odpowiedział 
krótko: „Jestem poseł, nie pozwalam”. 

Źródło: J. Kitowicz, „Opis obyczajów…”, [w:] Wiek XVI – XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-
Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 341-342. 

 

Lp. Informacje Prawda Fałsz 

1. Zrywanie sejmów odbywało się z zastosowaniem zasady liberum 
veto. 

  

2. Tekst dotyczy okresu panowania dynastii Wettinów w Polsce.   

3. W okresie, o którym mowa w tekście, Polska była w unii personalnej 
z Saksonią.  
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Zadanie 12. (3 p.) 
Na podstawie poniższego tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 
 
Kiedy wszystko struchlało z obawy Moskali, 
On na progu się sali jako kłoda wali 
Z tą jedną myślą w głowie: „Ja wszystko ocalam”, 
Rozdziera swoje szaty, krzycząc: „Nie pozwalam!”. 
Sto ramion niezlękłego uchwyciło męża, 
I oszalał i umarł. Lecz to on zwycięża. 

Źródło: J. Lechoń, „Poezje”, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 206-207. 

 

1. Podaj imię i nazwisko postaci, której czyn opisano 
w tekście. 

 

2. Podaj rok, w którym miało miejsce opisane w tekście 
wydarzenie. 

 

3. Napisz, gdzie w Warszawie lub podczas jakiego 
wydarzenia doszło do opisanego w tekście czynu. 

 

 
Zadanie 13. (1 p.) 
Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 

 
Zmiany terytorialne przedstawione na powyższej mapie nastąpiły po 
A. upadku konfederacji barskiej. 
B. zakończeniu wojny w obronie Konstytucji 3 maja. 
C. upadku insurekcji kościuszkowskiej. 
D. upadku Napoleona. 
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Zadanie 14. (4 p.) 
Spośród podanych informacji (A-E) wybierz te, które dotyczą wymienionych przedstawicieli 
epoki oświecenia (1-4). Wpisz odpowiednio ich oznaczenia literowe w wykropkowane 
miejsca obok numerów. 

1. Stanisław Konarski 
2. Stanisław August Poniatowski 
3. Bernardo Bellotto zwany Canaletto 
4. Ignacy Krasicki 

A. Założyciel Szkoły Rycerskiej. 
B. Autor widoków Warszawy. 
C. Autor bajek, satyr, poematów. 
D. Autor „Powrotu posła”. 
E. Założyciel Collegium Nobilium. 

 
1. – ………… 2. – ………… 3. – ………… 4. – ………… 

 
Zadanie 15. (1 p.) 
Spośród podanych rozwiązań ustrojowych wybierz te, które przyjęto w Konstytucji 3 maja, 
opisując ustrój Polski. Wpisz w ramkę litery, którymi je oznaczono. 

A. Dziedziczność tronu. 
B. Monarchia absolutna. 
C. Zniesienie liberum veto. 
D. Trójpodział władzy. 
E. Elekcyjność tronu. 

 
 

 
Zadanie 16. (3 p.) 
Oceń, które z poniższych informacji dotyczących rewolucji francuskiej z 1789 roku są 
prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie 
tabeli (Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacje Prawda Fałsz 

1. Jedną z przyczyn rewolucji był zły stan finansów państwa.   

2. Deklaracja praw człowieka i obywatela zniosła stanowy podział 
społeczeństwa. 

  

3. Maksymilian Robespierre był przywódcą jakobinów.   

 
Zadanie 17. (1 p.) 
Zaznacz uporządkowany chronologicznie ciąg wydarzeń. 
A. wyprawa Napoleona na Moskwę, traktat w Tylży, powstanie Legionów Polskich we 
Włoszech, likwidacja Księstwa Warszawskiego 
B. bitwa pod Lipskiem, powstanie Księstwa Warszawskiego, zajęcie Księstwa Warszawskiego 
przez wojska rosyjskie, klęska Napoleona pod Moskwą  
C. powstanie Legionów Polskich we Włoszech, utworzenie Księstwa Warszawskiego, wyprawa 
Napoleona na Moskwę, bitwa pod Waterloo  
D. traktat w Tylży, powiększenie Księstwa Warszawskiego po pokonaniu Austrii, bitwa pod 
Waterloo, zajęcie Księstwa Warszawskiego przez wojska rosyjskie 



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2021/2022 
STOPIEŃ REJONOWY 

10 z 12 

Zadanie 18. (2 p.) 
Spośród poniższych wydarzeń (A-E) wybierz przyczyny i skutki powstania listopadowego. 
Wpisz odpowiednio do tabeli litery, którymi je oznaczono. 

A. Wprowadzenie Statutu Organicznego 
B. Wielka Emigracja 
C. Groźba użycia armii Królestwa Polskiego do interwencji w Belgii 
D. Branka 
E. Łamanie przez carów konstytucji Królestwa Polskiego 

 

Przyczyny Wydarzenie Skutki 

 powstanie listopadowe 
1830-1831 

 

 
Zadanie 19. (4 p.) 
Uzupełnij tabelę, wpisując przyjęte w historiografii nazwy wydarzeń historycznych 
przedstawionych na zamieszczonych niżej ilustracjach.  
 

  
     A. B. 
  
  

 
 

C.   D. 
Źródło: https://historia.org.pl 
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Ilustracja Nazwa wydarzenia 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

 
Zadanie 20. (3 p.) 
Spośród niżej podanych informacji wybierz te, które są związane z wymienionymi w tabeli 
powstaniami narodowymi. Wpisz odpowiednio do tabeli litery, którymi je oznaczono. 
 

A. Atak na Belweder 
B. Bitwa pod Racławicami 
C. Biali i Czerwoni 
D. Uniwersał połaniecki 
E. Procesja Edwarda Dembowskiego 
F. Sprzysiężenie Wysockiego 
G. Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim 

 

Powstanie kościuszkowskie Powstanie listopadowe Powstanie styczniowe 

 
 

  

 
Zadanie 21. (3 p.) 
Uzupełnij tabelę, wpisując imiona i nazwiska postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku, których dotyczą zawarte w tabeli informacje biograficzne. 
 

Lp. Informacje biograficzne Imię (imiona) i nazwisko 

1. 
Dowódca II Brygady Legionów, od 1918 r. Naczelny 
Dowódca Wojsk Polskich (Armii Polskiej) we Francji 
(tzw. błękitnej armii). 

 

2. 
Wybitny pianista i kompozytor, członek Komitetu 
Narodowego Polskiego, w czasie I wojny światowej 
propagował ideę niepodległości Polski za granicą. 

 

3. 

Od 1897 r. stał na czele Stronnictwa Narodowo- 
-Demokratycznego (endecji), zwolennik orientacji 
prorosyjskiej, inicjator utworzenia i prezes Komitetu 
Narodowego Polskiego, założonego w 1917 r. 
w Lozannie, mającego siedzibę w Paryżu. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


