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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY  
Z HISTORII 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 
2016/2017 

 
 

TEST 
ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 

 

Numer identyfikacyjny 

 

 
 

 
 

 

                                                           Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa 

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

                     

 
Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa 

 Razem 
Punkty do uzyskania 80 w  % 

 
Punkty uzyskane 

 

  

 
Czas trwania testu: 90 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/eś 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 (0-3p.)                                                                                                                                    
Wykonaj polecenia: 

A. Podaj datę roczną pierwszych zanotowanych igrzysk olimpijskich. 

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

B. Podaj daty pierwszej olimpiady w starożytnej Grecji. 

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

C. Opisz strój zawodnika biorącego udział w pięcioboju w starożytnej Grecji. 

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

 

Zadanie 2 (0-4p.)                                                                                                                                           
Napisz, do czego służyły następujące budowle w czasach starożytnych? 

A) Limes rzymski - ……………………..………….……………..…………………………… 

B) Bazylika - ……………………………………………………………………………..……. 

C) Partenon - ………………………………………….…………………………………….… 

D) Panteon - …………………………………………….…………………………………..… 

 

Zadanie 3  (0-4p.)                                                                                                                                    
Oblicz, ile lat upłynęło: 

A. od śmierci Juliusza Cezara do podziału Cesarstwa Rzymskiego  
na Wschodniorzymskie i Zachodniorzymskie  (wykonaj działanie) 

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

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

B. od upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego do upadku wschodniego cesarstwa 
rzymskiego (wykonaj działanie) 

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

.……………………………………………………………………………………………......... 
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Zadanie 4 (0-3p.)                                                                                                                          
Wpisz państwo, z którego pochodzili poszczególni wojownicy: 

 

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

 

Zadanie 5 (0-4p.)                                                                                                                                 
Odpowiedz na pytania: 

A. Które plemię polskie wchodziło w skład państwa Wielkomorawskiego? 

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

B. Jak miał na imię pierwszy biskup misyjny w Poznaniu? 

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

C. W którym państwie rządziła dynastia Rurykowiczów? 

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

D. Do której grupy językowej Słowian należały plemiona polskie? 

……………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 6 (0-4p.)                                                                                                                                       
Dopisz do zdań PRAWDA lub FAŁSZ: 

A) Polanie mieli swoje główne siedziby nad Odrą.    …………………………………… 

B) Mazowszanie władali ziemiami nad środkową Wisłą i Bugiem. …………………… 

C) Sandomierz był głównym grodem Lędzian. ………………………………………… 

D) Jednym z głównych miejsc kultu Ślężan była Łysica. ………………………………. 

 

www.starozytni-wojownicy.pl 
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Zadanie 7 (0-1p.)                                                                                                                                            
Spośród podanych budowli  podkreśl te, które najczęściej znajdowały się na rynku 
miasta średniowiecznego w Polsce. 

 

cytadela,          ratusz,             mauzoleum,              kościół farny,      waga miejska,   

sukiennice,                         kuźnia 

 

 

Zadanie 8 (0-1p.)                                                                                                                                 
Uszereguj chronologicznie, cyframi od 1 do 5, kolejność powstawania  uniwersytetów  
w Europie. 

Uniwersytet w Wilnie                      ….…… 

Uniwersytet w Warszawie               ….…… 

Akademia Krakowska                     .……… 

Uniwersytet w Bolonii                      ………. 

Uniwersytet w Pradze                      ………. 

 

 

Zadanie 9 (0-3p.)                                                                                                                         
Dopisz stopień pokrewieństwa między podanymi postaciami: 

A. Bolesław Chrobry był dla Kazimierza Odnowiciela ………………………………. . 

 

B. Mieszko II był dla Mieszka I ………………………………………………………... . 

 

C. Bolesław Szczodry dla Władysława Hermana …………………………………...… . 
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Zadanie 10 (0-6p.)                                                                                                               
Wykonaj polecenia związane z mapą Wielkie Odkrycia Geograficzne XV / XVIw. 

1. Literą A zaznacz na mapie podróż Bartolomeo Diaza, literą B - Vasco da Gammy,  
literą C -  Ferdynanda Magellana. 

 

2. Do podanych odkrywców dopisz kraj, z którego rozpoczynali podróż. 

Bartolomeo Diaz – …………………………………………………………………………….. 

Vasco da Gama – ……………………………………………………………………………… 

Ferdynand Magellan – ………………………………………………………………………... 
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Zadanie 11 (0-1p.)                                                                                                                 
Wymień trzy wynalazki, które umożliwiły podróże oceaniczne. 

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

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

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

 

 

Zadanie 12 (0-3p.)                                                                                                                          
Dokończ zdania związane z twórcami renesansowymi.                                                            

A. Zachwycamy się pięknymi freskami w kaplicy Sykstyńskiej dzięki twórczości  

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

B. Twórcą fresku pt.  Ostatnia Wieczerza był ……………………...……….………………. 
. 

C. Osobę wspierającą finansowo artystów nazywamy ……………………………………. . 

 

Zadanie 13 (0-3p.)                                                                                                                                     
Uzupełnij tabelę związaną z wojnami Rzeczpospolitej w XVII w. 

DATA BITWA WŁADCA RZECZYPOSPOLITEJ… 
 

1605 r. 
 
 
 
 

 

  
Cecora 

 
 

 

  
Beresteczko 
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Zadanie 14 (0-3p.)                                                                                                                                   
Wyjaśnij pojęcia i podaj po jednym przykładzie: 

Sekularyzacja -  ……………………………………………………………………………….. 

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

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

Wolna elekcja -  ……………………………………………………………………………….. 

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

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

Inkorporacja -  ……………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Zadanie 15 (0-3p.)                                                                                                                         

Wykonaj polecenia: 

 

A. Wymień ostatniego władcę z dynastii Piastów, sprawującego władzę w Polsce. 

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

B. Wymień ostatniego władcę z dynastii Andegawenów, sprawującego władzę w Polsce. 

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

C. Wymień ostatniego władcę z dynastii Jagiellonów, sprawującego władzę w Polsce. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 16 (0-3p.)                                                                                                                                    
Wpisz w odpowiednie miejsca poszczególne cechy charakterystyczne dla każdego  
z wyznań.  

 

1 - posłuszeństwo papieżowi,                                 2 - sakrament chrztu,  

3 - kult świętych,                                                    4 - wiara w Jezusa Chrystusa,  

5 - zakony,                                                             6 - brak celibatu,  

7 - Pismo święte jedynym źródłem wiary.  

  

                 katolicy                      wspólne                       protestanci 
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Zadanie 17 (0-6 p.)                                                                                                                                     
W podanych zdaniach zawarto błędne informacje. Podkreśl je i zapisz zdania tak, aby 
były prawdziwe. 

A.  Stanisław August Poniatowski został wybrany na tron Polski w 1764r. dzięki 
poparciu Rosji i rodu Radziwiłłów. 

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

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

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

B. Władcą Rosji, podczas elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, był car Piotr I. 

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

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

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

C. Stanisław August Poniatowski abdykował w 1798r. 

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

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

Zadanie 18 (0-4p.)                                                                                                                            
Odpowiedz na pytania dotyczące zamieszczonych ilustracji. 

                   

A. ……………………………….  A. …………………………………. 

B. ……………………………….                 B. …………………………………. 

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

A.  Podaj miasta, w których znajdują się budowle. 

B. Podaj z jakimi wydarzeniami/ okolicznościami związane jest powstanie tych budowli. 
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Zadanie 19 (0-3p.)                                                                                                                                        
Do podanych definicji dopisz pojęcia. 

DEFINICJA POJĘCIE 
Zamorskie terytorium państwa europejskiego              

o dużej autonomii. 
 

Terytorium zamorskie, które było głównym 
dostarczycielem surowców i płodów rolnych. 

 

Polityka zagraniczna państwa polegająca nie tylko 
na podboju kolonialnym, ale  

i podporządkowaniu sobie innych krajów. 

 

 

Zadanie 20 (0-1p.)                                                                                                                     
Napisz, kogo uważamy za twórcę teorii ewolucji w XIX w. (podaj imię i nazwisko) 

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

 

Zadanie 21 (0-2p.)                                                                                                                        
Napisz jakiego języka musieli używać Polacy na ziemiach polskich w szkołach 
i urzędach w podanym czasie.  

 

DATA ZABÓR ROSYJSKI ZABÓR PRUSKI ZABÓR AUSTRIACKI 
 

1815r. 
   

 
1865r. 

   

 

Zadanie 22 (0-3p.)                                                                                                                               
Do podanego dzieła dopisz twórcę: 

Kordian – ………………………………………………………………………………………. 

Pan Wołodyjowski – …………………………………………………………………………… 

Chłopi - ………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 23 (0-2p.)                                                                                                                    
Spośród podanych postaci wybierz trzech uczestników powstania listopadowego  i trzech 
powstania styczniowego.   

Juliusz Słowacki,     Ludwik Mierosławski,          Rajmund Rembieliński,         

Józef Chłopicki,             Stanisław Staszic,         Marian Langiewicz,          Józef Sowiński,  

Józef Bem,             Stanisław Brzóska. 

POWSTANIE LISTOPADOWE                    POWSTANIE STYCZNIOWE 

 

 

 

Zadanie 24 (0-4p.)                                                                                                                 
Wykonaj polecenia związane z belle epoque. 

A. Podaj polskie określenie nazwy belle epoque. 

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

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

B. Podaj i wyjaśnij cezury czasowe belle epoque. (podaj daty roczne) 

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

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

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

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

C. Wymień dwa kierunki w sztuce charakterystyczne dla tej epoki. 

………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 25 (0-4p.)                                                                                                                                      
Uzupełnij tabele bitwy I wojny światowej: 

DATA BITWA TERYTORIUM /KRAJ 
 

1914 
 

Marna 
 
 
 

 
1915 

 

 
Ypres 

 
 
 

 
1916 

 
Somma 

 
 
 

 
1916 

 
Verdun 

 
 
 

 

 

Zadanie 26 (0-1p.)                                                                                                                        
Podaj wydarzenie, które zadecydowało o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych  
do I wojny światowej. 

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

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

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

 

Zadanie 27 (0-1p.)                                                                                                                                       
Napisz, jakie wydarzenie polityczne zadecydowało o wycofaniu się Rosji z I wojny 
światowej. 

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
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BRUDNOPIS 


