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Kod ucznia 

 

KONKURS Z HISTORII 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ETAP WOJEWÓDZKI 
ROK SZKOLNY 2022/2023 

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

1. Arkusz liczy 9 stron i zawiera 22 zadania.  
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: 90 minut  
Liczba punktów możliwych do uzyskania: 40 
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Zadanie 1. Komu zawdzięczamy obiekty przedstawione na zdjęciu- Grekom czy Egipcjanom?                     
Pod każdym zdjęciem dopisz jego twórców. /0-2/ 
  
 

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

    
 
C…………………………….    D…………………………..               E…………………………… 
 
https://pl.wikipedia.org/ 
            
Zadanie 2. Uzupełnij informacje dotyczące powiązań rodzinnych władców Polski./0-2/ 

A. Ojcem Bolesława Chrobrego był………………..….. 
B.  Po ucieczce Bolesława Śmiałego z Polski władzę objął Władysław Herman, który był jego 

…………. . 
C. Ojcem Kazimierza Wielkiego był ………………………. .. 
D. Ludwik Andegaweński był …………….………….  Kazimierza Wielkiego. 

 
 
 
Zadanie 3.  Określ, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe .Wpisz w odpowiednie miejsce                     
„ Prawda”   ( zdanie prawdziwe ) lub „ Fałsz” ( zdanie fałszywe ).  /0-2/ 
 

Zdanie Prawda/Fałsz  
1. Rozbicie dzielnicowe Polski zainicjował w XIII wieku Bolesław 

Krzywousty. 
 

2. Tatarzy pokonali wojska polskie w bitwie pod Legnicą w 1241 r.   

3. Koronację Władysława Łokietka uważa się za symboliczny koniec 
rozbicia dzielnicowego. 
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Zadanie 4. Przyjrzyj się zamieszczonemu poniżej obrazowi, a następnie wykonaj polecenia. /0-3/ 

 
 
https://pl.wikipedia.org/ 

A. Podaj dokładną datę wydarzenia przedstawionego na obrazie ( dzień, miesiąc rok) ………………….  

B. Kim jest postać w białej szacie, oznaczona numerem1.?.......................................................………….  

C. Jak nazywał się ówczesny król Polski? …………………………………………..…………………… 

 

Zadanie 5. Do wydarzenia dopisz literę oznaczającą odcinek czasu, w trakcie którego miało ono miejsce.      
/0-2/ 

 

Krzysztof Kolumb odbył pierwsza wyprawę  - …….  
Henryk VIII ogłosił się głową kościoła anglikańskiego -  ……….. 
Henryk Walezy został królem Polski- …………. 
Powstała Rzeczypospolita Obojga Narodów- ………..  

 
 
 
Zadanie 6. Zamaluj kratkę przy poprawnie zapisanym ciągu wydarzeń z dziejów wojen XVII wieku /0-1/ 

 bitwa pod Cecorą, bitwa pod Kłuszynem, podpisanie pokoju w Oliwie, odsiecz Wiednia  

 bitwa pod Kłuszynem,bitwa pod Cecorą, podpisanie pokoju w Oliwie, odsiecz Wiednia  

 bitwa pod Kłuszynem, odsiecz Wiednia, bitwa pod Cecorą, podpisanie pokoju w Oliwie 

 odsiecz Wiednia, bitwa pod Kłuszynem, bitwa pod Cecorą, podpisanie pokoju w Oliwie 

 

 

A 

B 

C 

D 

1 
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Zadanie 7. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj władcę Polski, podaj jego imię i  nazwę dynastii,      
z której pochodził. /0-3/ 

A. Wydał akt inkorporacyjny Prus do Polski i stoczył zwycięską wojnę z Krzyżakami. Odzyskał Pomorze 
Gdańskie.Trzech jego synów panowało w Polsce. 

Władca …………………….…  Dynastia …………………..……… 

B Przyszedł na świat, gdy jego rodzice Jan Waza i Katarzyna Jagiellonka znajdowali się w niewoli.                  
W 1600 roku przyłączył do Polski  Estonię, co było bezpośrednim powodem wkroczenia wojsk szwedzkich 
do Inflant. Jego słynny pomnik znajduje się w Warszawie na Placu Zamkowym. 

Władca ……………….……   Dynastia ………………..……… 

C. Słynął z ogromnej siły fizycznej, wciągnął Rzeczpospolitą w wojnę północną, rywalizował ze 
Stanisławem Leszczyńskim o władzę w Polsce. Był mecenasem w dziedzinie architektury i malarstwa. 
Drezno zawdzięcza mu pałac Zwinger. 

Władca ……………………   Dynastia ………………….……… 

Zadanie 8.  Na podstawie tekstu wykonaj polecenia./0-4/ 

Fragment opracowania historycznego  

W wigilię Wszystkich Świętych augustianin i profesor uniwersytetu w Wittenberdze, w kościele zamkowym, 
służącym dworowi elektora Fryderyka Mądrego, księcia Saksonii, wygłosił kazanie skierowane przeciw 
odpustom, wzywając, zgodnie z ówczesnym obyczajem uniwersyteckim, ewentualnych przeciwników do 
publicznej dysputy. Wedle uporczywej, nie zasługującej na zaufanie legendy, tezy te zostały przybite na 
drzwiach tegoż kościoła.  

Na podstawie: Wielka historia Polski, praca zbior., t. II, Kraków 2003.  

A. Podaj imię i nazwisko osoby opisanej w tekście  ………………….  

B. W który roku miało miejsce wydarzenie przedstawione w tekście?………….  

C. Podaj 1 przyczynę tego wydarzenia.   

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

D. Podaj 1 skutek tego wydarzenia. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 9. Do podanego wydarzenia dopisz rok oraz imię władcy Polski, za panowania którego miało ono 
miejsce. /0-3/ 
 

LP Wydarzenie  Rok 
 

Władca Polski  

1. Podpisanie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu    
2. Zjazd w Gnieźnie   
3. Powstanie Kościuszkowskie   

 
 
Zadanie 10. Podane niżej elementy rozsypanki dopasuj do amerykańskiej wojny o niepodległość oraz 
do wielkiej rewolucji we Francji./0-2/ 
 
 
 
 
 
 

Amerykańska wojna o niepodległość Wielka rewolucja we Francji 
  
  
  
  

 
 
Zadanie 11. Zamaluj kratki przy informacjach związanych z powstaniem styczniowym./0-1/ 
            Bezpośrednią przyczyną wybuchu była branka przeprowadzona przez Aleksandra Wielopolskiego. 
 

Zwycięskie dla Polaków bitwy pod Stoczkiem i Iganiami. 
 
Walki oddziałów regularnego wojska polskiego. 
 
Próby reformy wojsk powstańczych podjęte przez Romualda Traugutta 
 

Zadanie 12. Podaj nazwę działania władz pruskich, ukazanego na obrazie, podjętego w ramach polityki 
germanizacyjnej wobec Polaków. /0-1/ 

 

 
 
https://pl.wikipedia.org/ 
 
 

4 lipca 1776r., 14 lipca 1789r., Deklaracja niepodległości, Deklaracja praw człowieka i obywatela, 
śmierć króla na gilotynie, Jerzy Waszyngton, Kazimierz Pułaski, walka stanu trzeciego o większe 
prawa 

A 

C 

B 

D 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………….…… 
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Zadanie 13. Banknoty kolekcjonerskie są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Są one 
emitowane z okazji ważnych wydarzeń lub też upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii 
Polski i Polaków.  /0-2/ 
 

A. Z jakiej okazji został wydany poniższy banknot? …………………………………………..………  
……………………………………………………………………………………………………… 

B. Podaj imię i nazwisko przedstawionej na banknocie osoby. 
…………………………………..…………. 

 
www.tvp.info 
Zadanie 14. Oto opisy 3 polskich konstytucji. Uzupełnij tabelkę wybierając z rozsypanki odpowiednie 
nazwy oraz rok powstania. /0-3/ 
 
A – Oktrojowana, czyli nadana ; w niewielkim zakresie nawiązywała do instytucji państwa polskiego 
sprzed rozbiorów; utrzymywała monarchiczny charakter państwa; postanowienia konstytucji dotyczące 
organizacji administracji terytorialnej świadczyły o wykorzystaniu rozwiązań francuskich;  
 
B -Oktrojowana, czyli nadana; utrzymywała monarchiczny charakter państwa, ale w związku z 
przewidywaną długotrwałą nieobecnością władcy w kraju wprowadzała urząd namiestnika; konstytucja  ta 
uznawana była za najbardziej liberalną w ówczesnej Europie; deklarowała równość w korzystaniu z praw 
obywatelskich, wolność zgromadzeń, wyznania, druku oraz ochronę własności indywidualnej. Łamanie jej 
postanowień było przyczyną wybuchu jednego z powstań.  
 
C - Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy; na przyspieszony tryb jej uchwalenia wpłynęły uwarunkowania 
zewnętrzne (Polska nie miała jeszcze ustalonych granic); przyjmowała podstawowe założenia ustroju 
demokratycznego, zasadę zwierzchnictwa narodu oraz trójpodziału władz; ustanawiała republikański 
charakter państwa. 
 

Konstytucja 3 Maja, Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Konstytucja Królestwa Polskiego, 
Konstytucja marcowa, Konstytucja kwietniowa 

1791 r., 1807r., 1815r., 1921r., 1935r. 
 
 

Lp Nazwa konstytucji Rok 
powstania 

A   
B   
C   
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Zadanie 15. Na mapie II Rzeczypospolitej niebieskim kolorem zaznaczono obszar jednego z ważniejszych  
okręgów przemysłowych . Podaj jego pełną nazwę./0-1/ 

   
https://pl.wikipedia.org/ 
 
 
Zadanie 16. Zapoznaj się z fragmentem wiersza i ilustracjami, a następnie wykonaj polecenie.  
Legiony to – żołnierska nuta,  
Legiony to – straceńców los, 
 Legiony to – rycerska buta,  
Legiony to – ofiarny stos. 
My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, 
Na stos, rzuciliśmy swój życia los, Na stos, na stos!  

https://www.spiewnikniepodleglosci.pl  

  
 
https://pl.wikipedia.org/ 

Rozstrzygnij, czy ilustracje zamieszczone powyżej i słowa pieśni związane są z tym samym wydarzeniem. 
Odpowiedź uzasadnij. /0-1/ 

Rozstrzygnięcie - ………  

Uzasadnienie - 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………….…… 
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Zadanie 17.  Wstaw X przy wydarzeniach, które miały wpływ na ukształtownie granic, odrodzonej po             
I wojnie światowej, Polski.  /0-2/  
 
powstania śląskie  
powstanie styczniowe  
powstanie wielkopolskie 1918-1919  
powstanie listopadowe  

Zadanie 18.  

Źródło1.                               Źródło 2. 

 

www. zpe.gov.pl 

Rozstrzygnij, czy źródło 1. i źródło 2. dotyczą tego samego podziału politycznego Europy? Uzasadnij 
odpowiedź./0-1/ 

Rozstrzygnięcie - ………  

Uzasadnienie - 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 19. W którym roku Unia Europejska została poszerzona o kraje zaznaczone na mapie żółtym 
kolorem? /0-1/ 

 https://pl.wikipedia.org/ 

rewolucja lutowa w Rosji  
wojna polsko-bolszewicka  
plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu  
Wiosna Ludów  

Przemówienie Winstona Churchilla, Fulton, 5 
marca 1946 r. (fragment)  

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad 
Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek 
kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice 
byłych państw środkowej i wschodniej Europy: 
Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i 
Sofia - wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca 
wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę, w sferze 
radzieckiej i wszystkie, w takiej czy w innej formie, 
podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli 
z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym 
stopniu.  

 

………………………………….. 
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Zadanie 20. Nadaj mapie tytuł uwzględniając miejsce i czas /0-1/ 

 

https://pl.wikipedia.org/ 

Zadanie 21. Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie 
pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W każdym wierszu tabeli wpisz właściwą literę. /0-1/ 

wydarzenie chronologicznie pierwsze   
wydarzenie chronologicznie ostatnie  

A. wstąpienie Polski do NATO.                      .                                                                                                  
B. wybór Lecha Wałęsy na Prezydenta RP. 
C. protesty robotnicze podczas Poznańskiego  Czerwca. 
D. obrady „okrągłego stołu”.  

Zadanie 22. Z jakim wydarzeniem związane są poniższe ilustracje? /0-1/ 

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

 

https://radioolsztyn.pl 

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

 


