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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY  
Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
2017/2018 

 
TEST 

ELIMINACJE REJONOWE 
 

 

Numer identyfikacyjny 

 

 

 

 
 

 

Wypełnia Rejonowa  Komisja Konkursowa 

Imiona i nazwisko  
                           .......................................................................................... 

 

 
Wypełnia Rejonowa  Komisja Konkursowa 

 Razem 
Punkty do uzyskania 70 w  % 

 
Punkty uzyskane 

 

  

 
Czas trwania testu: 60 minut bez przerwy 

 
 .................................................................................................. 
 
INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW: 
Masz przed sobą test, który zawiera zadania otwarte i zamknięte. Pamiętaj! W pytaniach 

zamkniętych należy podkreślić prawidłową odpowiedź. 

W sytuacji, gdy uznasz, że źle zaznaczyłaś/es odpowiedź skreśl ją i podkreśl prawidłową. 

Może być tylko  jedna poprawka w jednym zadaniu! Czytaj uważnie każde polecenie. 

 

 

   POWODZENIA! 
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Zadanie 1 (0-4p.) 

Odpowiedz na pytania związane z hymnem Polski: 

 

A) W jakiej miejscowości powstał tekst pieśni? 

 

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

 

B) Jaki tytuł pierwotnie nosił obecny hymn Polski? 

 

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

 

C) Podaj dwie postaci historyczne wymienione w hymnie żyjące na przełomie XVIII / 

XIX w. 

 

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

 

D) W którym roku pieśń stała się oficjalnie hymnem Rzeczypospolitej. 

 

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

 

 

Zadanie 2 (0-1p.) 

Podczas którego powstania wprowadzono polskie barwy narodowe. 

 

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

 

Zadanie 3 (0-1p.) 

W którym roku biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle stał się godłem  

II Rzeczypospolitej. 

 

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

 

Zadanie 4 (0-4p.) 

Odpowiedz na pytania związane z Kongresem Wiedeńskim. 

 

A)W jakich latach odbywał się Kongres? 

 

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

 

B) Wymień trzy państwa i  ich trzech przedstawicieli uczestniczących w Kongresie. 

PAŃSTWO PRZEDSTAWICIEL 

  

  

  

 



~ 3 ~ 

 

 

Zadanie 5 (0-3p.) 

Dokończ zdania związane z zasadami wprowadzonymi przez Kongres Wiedeński: 

 

A) władza monarchów pochodzi z nadania boskiego a nie z nadania ludu.  

 

Jest to ………………………………… . 

 

B) Stan, w którym żadne państwo nie góruje nad innymi i nie posiada możliwości  

 

podporządkowania sobie innych państw. Jest to ……………………………… . 

 

C) Przywrócenie obalonych dynastii lub dawnego ustroju w państwie to 

 

………………………… . 

 

Zadanie 6 (0-2p.) 

Wymień dwóch namiestników Królestwa Polskiego w I połowie XIX w. 

 

A) ………………………………………………………………………………………….. 

 

B) …………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 7 (0-3p.) 

Wpisz we właściwe miejsca w tabeli pojęcia, miejscowości i postaci związane  

z powstaniami: listopadowym, krakowskim i styczniowym. 

 

Branka,  Piotr Wysocki, rzeź galicyjska, Romuald Traugutt,  bitwa pod Stoczkiem, Edward 
Dembowski, Biali, Józef Sowiński, likwidacja Wolnego Miasta Krakowa, Czerwoni, Iwan 
Paskiewicz,  zdobycie Arsenału, bitwa pod Żyrzyną,  
 
POWSTANIE 

LISTOPADOWE 

POWSTANIE 

KRAKOWSKIE 

POWSTANIE 

STYCZNIOWE 
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Zadanie 8 (0-2p.) 

Wykonaj polecenia związane z Wiosną Ludów. 
 

A) wyjaśnij pojęcie Wiosna Ludów. 
 

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

 

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

 

B) Spośród podanych państw podkreśl dwa, w których nie było Wiosny Ludów. 

 

Francja,     Rosja,    państwa niemieckie,    Austria,   państwa włoskie,    Wielka Brytania 
 

Zadanie 9 (0-2p.) 

Do podanych opisów dopisz właściwą postać (imię i nazwisko) związaną z emigracją 
Polaków. 

 

A) Podczas prac badawczych w Australii najwyższy szczyt Gór Wododziałowych 

nazwał Górą Kościuszki. 

 

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

 

B) Polski inżynier budowy kolei. Budowniczy kolei w Peru i Ekwadorze. Projektant 

budowy Centralnej Kolei Transandyjskiej. 

 

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

 

Zadanie 10 (0-2p.) 

Spośród podanych określeń dotyczących historii USA w poł. XIX w. wpisz właściwe  

litery w odpowiednie miejsca na mapie 

A rozwinięty przemysł                                        B plantacje bawełny, tytoniu, ryżu, cukru 

C darmowa, niewolnicza siła robocza               D proletariat 
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Zadanie 11 (0-2p.) 

Na podstawie fotografii wykonaj polecenia. 

 

 
www.wikipedia.pl 

 

A) Podaj imię i nazwisko przedstawionego prezydenta USA. 

 

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

 

B) Podaj daty wojny secesyjnej, która toczyła się  w czasie jego kadencji. 

 

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

 

Zadanie 12 (0-5p.) 

Do wynalazku dopisz nazwisko wynalazcy z XIX w. 

 

A) żarówka - ………………………………………………………………………………. 

                      

B) telegraf - ……………………………………………………………………………….. 

                         

C) promienie x - …………………………………………………………………………... 

 

D) kinematograf  - ………………………………………………………………………... 

                

E) dynamit - ……………………………………………………………………………….                              

 

 

Zadanie 13 (0-3p.) 

Do podanych tytułów dzieł dopisz imię i nazwisko autora: 
 

„Kordian” – ……........................................................................................................................ 

 

„Lalka” – ………………………………………………………………………………………. 

 

„Chłopi” – ……………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 14 (0-4p.) 

Wymień cztery tytuły dzieł Jana Matejki. 

 

A)…………………………………………….      B)………………………………………….. 

 

C)…………………………………………….      D)…………………………………………. 

 

Zadanie 15 (0-3p.) 

Podaj imię i nazwisko przedstawionych postaci na ilustracjach.   

  

                                        
 

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

 

Zadanie 16 (0-4p.) 

Wykonaj polecenia. Decyzją traktatu wersalskiego ziemie sporne między Polską  
a Niemcami zostały poddane plebiscytom. 

 

A) wymień trzy ziemie na których odbyły się plebiscyty: 

 

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

 

B) Którą z ziem częściowo przyznano Polsce 

 

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

 

Zadanie 17 (0-3p.) 

Wyjaśnij pojęcia związane z gospodarką II Rzeczpospolitej: 

 

A) COP - ………………………………………………………………………………...... 

 

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

 

B) Magistrala węglowa - ………………………………………………………………… 

 

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

 

C) reforma Grabskiego - ……………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 18 (0-2p.) 

Wykonaj polecenie związane z działalnością Józefa Piłsudskiego. Przy wydarzeniu 

chronologicznie najwcześniejszym wpisz literę A a przy najpóźniejszym literę B 

 

Przyjęcie tytułu Naczelnika Państwa               ……………… 

 

Opuszczenie twierdzy w Magdeburgu            ………………. 

 

Cud nad Wisłą                                                   ………………. 

 

Przewrót majowy                                               ………………. 

 

Zadanie 19 (0-3p.) 

Dopisz  imię i nazwisko przywódcy do wymienionych państw: 

 

A) faszystowskie Włochy - ……………………………………………………………..… 

 

B) stalinowski Związek Radziecki - …………………………………………………..… 

 

C) nazistowskie Niemcy - ………………………………………………………………... 

 

Zadanie 20 (0-1p.) 

W latach 1936-1937 powstał pakt osi. Wymień państwa należące do niego. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
Zadanie 21 (0-2p.) 

23 sierpnia 1939 r. podpisano pakt Ribentropp – Mołotow. 

A) Wymień państwa, które podpisały ten dokument. 

 

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

 

B) Wymień główne postanowienie tajnego protokołu tego paktu. 

 

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

 

Zadanie 22 (0-3p.) 

Wykonaj polecenia związane z wojną obronną Polski w 1939r. 

A) Podaj daty dzienne (dzień-miesiąc-rok) początku i końca kampanii wrześniowej, 

 

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

 

B) Wymień największą bitwę kampanii wrześniowej. 

 

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

 

C) Podaj datę dzienną wkroczenia Armii Czerwonej do Polski. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 23 (0-3p.) 

Podkreśl miejsca bitew II wojny światowej, w których brały udział polskie formacje 

wojskowe. 

 

Narwik,    Kursk,     Lenino,     Leningrad,     Perl Harbor,     Monte Casino,     Midway 

 

Zadanie 24 (0-1p.) 

Oblicz ile lat minęło między zakończeniem II wojny światowej a obradami Okrągłego 

stołu (wykonaj działanie). 

 

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

 

Zadanie 25 (0-3p.) 

Wymień nazwy państw sąsiadujące z Polską Rzeczpospolitą Ludową. 
 

A).................................................................................................................................................. 

 

B)………………………………………………………………………………………………. 

 

C)……………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 26 (0-3p.) 

Wykonaj polecenia związane ze stanem wojennym w Polsce. 

A) Podaj datę dzienną wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

 

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

 

B) Podaj imię i nazwisko generała, który ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. 

 

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

 

C)  Który z papieży wspierał polską opozycję podczas stanu wojennego. 

 

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

 

 

Zadanie 27 (0-1p.) 

Podaj imię i nazwisko przywódcy Solidarności, który podpisał porozumienia sierpniowe 

w 1980 r. 

…………………………………………………………………………… 
                                             www.wiki.pl 
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