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KONKURS Z HISTORII 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ETAP SZKOLNY 
ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
 
 
 
Szanowny Uczniu!  
Witaj na etapie szkolnym Wojewódzkiego Konkursu z Historii. 
Zanim rozpoczniesz rozwiązywać test, przeczytaj uważnie instrukcję. 
 

1. Arkusz liczy 8 stron i zawiera 18 zadań.  
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je 

Komisji Konkursowej.  

3. Zadania czytaj uważnie. 

4. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem.  

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.  

6. Błędnie zamalowaną kratkę otocz kółkiem. 

7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.  

 
Powodzenia!  

Czas pracy: 60 minut  
Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 
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Zadanie 1. Podaj nazwy współczesnych miast, w których znajdują się przedstawione na ilustracji budowle . /0-2/ 
 

    
 
https://pl.wikipedia.org/ 
           A…………………………………                 B  ……………………………… 
 

     
 
 
      C  …………………………….                            D   ……....………..…………..  
 
 
Zadanie 2. Dynastia (gr. dynasteia - władza) to  przynajmniej dwóch władców z jednego rodu, panujących 
bezpośrednio po sobie lub z niewielkimi przerwami. Uporządkuj chronologicznie dynastie zasiadające na tronie 
Polski . /0-1/ 
                      Andegawenowie, Jagiellonowie, Piastowie, Wazowie, Wettinowie. 
 

     
 
Zadanie 3. Zamaluj kratkę przy poprawnie zapisanym ciągu wydarzeń z dziejów panowania dynastii Jagiellonów 
w Polsce. /0-1/ 

unia w Krewie, bitwa pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, uchwalenie konstytucji Nihil novi, hołd 
pruski, unia lubelska  

 bitwa pod Grunwaldem, unia w Krewie, uchwalenie konstytucji Nihil novi, wojna trzynastoletnia, unia 
lubelska, hołd pruski  

 unia w Krewie, bitwa pod Grunwaldem, wojna trzynastoletnia, hołd pruski, uchwalenie konstytucji Nihil 
novi, unia lubelska  

 bitwa pod Grunwaldem, uchwalenie konstytucji Nihil novi, wojna trzynastoletnia, unia w Krewie, unia 
lubelska, hołd pruski  

A 

B 

C 

D 
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Zadanie 4. Do nazwy stylu architektonicznego dobierz jego opis i ilustrację. We właściwe miejsce wpisz 
odpowiednią literę i cyfrę rzymską. /0-4/ 
 

Romański Gotycki Renesansowy Barokowy 
opis ilustr. opis ilustr. opis ilustr. opis ilustr. 
        

 
A- Pałace otaczane były ogrodami o regularnym planie, wnętrza zdobiono sztukateriami, malowidłami, rzeźbami  
      i płaskorzeźbami. Fasady budowli ozdabiano kilkoma rzędami kolumn i pilastrów. 
 
B - Budowle wzorowane na architekturze antycznej, posiadające kopuły, łuki i kolumny, wnętrza zdobiono  
      freskami i drewnianymi kasetonami. 
 
C - Budowle sakralne wykonane głównie z kamienia, mające charakterystyczne grube mury, niewielkie okna,  
      półpełne łuki, sklepienia kolebkowe i krzyżowe. 
 
D - Budowle wznoszone z cegły z charakterystycznymi sklepieniami krzyżowo – żebrowymi, wnętrza oświetlone  
      dzięki wysokim oknom, które zdobiły witraże. Stosowano także łuk ostry. 
 

            I       II.  
 

   III.                            IV.  
 

  https://pl.wikipedia.org/ 
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Zadanie 5. Do podanej postaci dopisz rok i okoliczności jej śmierci. /0-4/ 
 

LP Postać Rok 
śmierci 

Okoliczności śmierci 

Wzór Ferdynand Magellan   1521 r. zginął w czasie wyprawy dookoła świata (na Filipinach, z 
rąk tubylców) 

1 Biskup Stanisław 
Szczepanowski ( ze 
Szczepanowa) 

  

2 Henryk Pobożny   
 

3 Ludwik XVI   
 

4 Józef Poniatowski   
 

 
Zadanie 6.  Kto przedstawiony jest na zamieszczonej ilustracji.? Podaj 3 argumenty uzasadniające jego 
przydomek. /0-4/ 
 

 
https://pl.wikipedia.org/ 
 
Zadanie 7. Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej obrazowi, a następnie wykonaj polecenia. /0-3/ 
 

 
https://pl.wikipedia.org/ 

A. W którym mieście i w którym roku miało miejsce wydarzenie przedstawione na obrazie?.............  

B. Podaj nazwę tego wydarzenia. ………….  

C. Osoba oznaczona na obrazie numerem 1. to ………………….…….….., a numerem 2. oznaczony został 
…………………………….……..                                               

Imię i przydomek władcy ………………………………………..  
 
1……………………………………………………….…………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………
……………………..………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………….……………………………
…………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 

1 
2 
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Zadanie 8. Zapoznaj się z fragmentem Potopu Henryka Sienkiewicza i odpowiedz na pytania. /0-2/ 
 
„Ze Zdebowa, Krowodrzy, Lgoty i Grabówki zgłosiło się znów kilkunastu chłopów, którzy dawniej w łanowych 
piechotach sługiwali. Tych przyjęto i między obrońców wmięszano. Ksiądz Kordecki dwoił się i troił. Odprawiał 
nabożeństwo, zasiadał na radach, nie opuszczał chórów dziennych i nocnych, a w przerwach obchodził mury, 
rozmawiał ze szlachtą i wieśniakami. A przy tym w twarzy i całej postawie miał taki jakiś spokój, jaki prawie tylko 
kamienne posągi mieć mogą. […]Jednak i ziemskich środków ratunku nie zaniedbywał; ojcowie wchodzący do jego 
celi zastawali go, jeśli nie na klęczkach, to nad listami, które na wszystkie strony rozsyłał. Pisał do Wittenberga; 
głównego komendanta w Krakowie, prosząc o miłosierdzie nad świętym miejscem; i do Jana Kazimierza, który w 
Opolu ostatnie czynił wysilenia, by niewdzięczny naród ratować; i do pana kasztelana kijowskiego, trzymanego 
przez własne słowo jakby na łańcuchu w Siewierzu; i do Wrzeszczowicza, i do pułkownika Sadowskiego, Czecha i 
lutra, który pod Millerem służył, a który duszę mając szlachetną starał się odwieść groźnego generała od napadu 
na klasztor.”  
 

A. Jakie wydarzenie opisał w tym fragmencie  Potopu Henryk Sienkiewicz? 
             ……………………………………………………………………………………..………………………. 
      B. Z kim i w jakich latach Polacy toczyli wojnę przedstawioną w tej części Trylogii Henryka Sienkiewicza? 
         ………………………………………………………………………………………………………..………  
        
 
 
 
Zadanie 9. Zapoznaj się z fragmentem wiersza i obrazem, a następnie odpowiedz na pytania. /0- 3/ 
 
„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”. 
Jan Lechoń 
 
 
 
 
 
 
A - W którym roku miało miejsce opisane w wierszu i przedstawione na obrazie wydarzenie?  
       ...................................................................... 
B - Kto jest głównym bohaterem wiersza i obrazu? Podaj imię i nazwisko........................................................... 
C - Jak nazywał się król Polski przedstawiony na obrazie?..................................................................................... 
 
 
 
Zadanie 10. Na początku XIX wieku z części ziem polskich powstało Księstwo Warszawskie.  

      Uzupełnij tabelkę, wpisując właściwe informacje. /0-1/ 

          A                                         B                                    C                                  D 
 

Rok utworzenia Księstwa 
Warszawskiego 

Miejscowość, w której zawarto traktat, 
na mocy którego utworzono Księstwo 
Warszawskie 

Litera oznaczająca kontur 
granic Księstwa 
Warszawskiego   
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Zadanie 11. Na mapie konturowej Polski oznacz ziemie zagarnięte przez państwa ościenne w kolejnych     
                    rozbiorach. /0-4/ 
Na mapie wpisz litery oznaczające: 
   ziemie zabrane przez Rosję w II rozbiorze - litera A 
   ziemie zabrane przez Austrię w I rozbiorze - litera B 
   ziemie zabrane przez Prusy w III rozbiorze - litera C 
   ziemie zabrane przez  Rosję w III rozbiorze - litera D 
 
 

 
https://pl.wikipedia.org/ 

 
 
 
 
Zadanie 12. Do jakiego ugrupowania Wielkiej Emigracji mogły należeć następujące fragmenty programów? /0-3/ 
     A - W niepodległej Polsce należy znieść własność prywatną i przywileje szlachty  
     ………………………………………………..……………………….. 
 
     B -  Przyszła Polska powinna być odbudowana w granicach przedrozbiorowych i będzie monarchią dziedziczną.   
     ………………………………………………………………………….. 
 
     C - Drogą do niepodległości jest  trójzaborowe powstanie. Należy znieść pańszczyznę i uwłaszczyć  
           chłopów.     
     ……………………………………………………………………….. 
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Zadanie 13.  
 

   
 
https://pl.wikipedia.org/ 
 
Artur Grottger cykl Polonia 
 

Rozstrzygnij, czy obrazy zamieszczone powyżej i wierszyk: Chłop nas zdradził, skrzynka przyskrzyniła, kruk oko 
wydziobał, ryba zatopiła dotyczą tego samego powstania. Odpowiedź uzasadnij. /0-1/ 

Rozstrzygnięcie - ………  

Uzasadnienie - 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 14. Przed odradzającym się po 123 latach niewoli państwem polskim stanęło wiele 
ważnych i trudnych problemów do rozwiązania. Który z wymienionych był najpilniejszy? Uzasadnij 
swój wybór. /0-1/ 
 
    A – objęcie przez państwo opieki nad kulturą  
    B –określenie zasad ustrojowych państwa i uchwalenie konstytucji 
    C – budowa portu w Gdyni 
     
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………. 
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Zadanie.15 Do jakiego wydarzenia nawiązuje zamieszczona niżej karykatura? /0-1/ 
……………………………………………..………………………………………………………………… 

 
www.ciekawostkihistoryczne.pl 
 
 
 
Zadanie 16.  Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia. W odpowiednie pola tabeli wpisz litery, 
    którymi je oznaczono.  /0-2/ 
 
     A. atak Japonii na Pearl Harbor  
     B. atak Niemiec na Norwegię 
     C. lądowanie aliantów w Normandii 
     D. wojna obronna Polski 
        E. kapitulacja Niemiec 
     F. niemiecki atak na ZSRR 
            G. kapitulacja Japonii  
  
Zadanie 17. Uzupełnij zdania. Wpisz miesiąc i rok oraz imiona i nazwiska osób.  /0-2/ 
 
 
Rząd polski na emigracji powstał we   …………….   …………. r. we ...................Dotychczasowy prezydent 
........................................................ na swego następcę wyznaczył byłego Marszałka Senatu 
.....................................................Funkcje premiera i Wodza Naczelnego objął ................................................. 
 
 
Zadanie 18.  Z jakim wydarzeniem związane są osoby przedstawione na zdjęciu? Zamaluj kratkę przy właściwej odpowiedzi. /0-1/ 

   

1 2 3 4 5 6 7 
       

Podpisanie układu Ribbentrop-  
Mołotow 

 
       Konferencja w Monachium 
 
 
       Konferencja w Jałcie 
 
 
       Konferencja w Abbeville 

A 

B 

C 

D 


