XIV Wojewódzki Konkurs Historyczny
dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego
Etap III - wojewódzki
15 marca 2017 r.
Kod ucznia:…………………

Liczba uzyskanych punktów:…………………

Drogi Finalisto,
przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie
pytania.


Arkusz zawiera 27 zadań.



Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli
zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.



Zadania czytaj uważnie, pamiętaj o wszystkich elementach polecenia.



Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem albo piórem.



W pytaniach zamkniętych zakreśl kółkiem literę/cyfrę oznaczającą wybraną
odpowiedź.



W pytaniach otwartych oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały
umieszczone w miejscach do tego przeznaczonych, nie ocenia się zapisów

Czas pracy:
90 minut

Liczba
punktów
możliwych
do
uzyskania:
pkt 64

w brudnopisie.


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



Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.



Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą
do uzyskania za jego rozwiązanie.

Pracuj samodzielnie. Powodzenia!
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Zadanie 1 (0-5)
Uzupełnij tabelkę dotyczącą wojen napoleońskich:
L.p.
Przeciwnik Francji
A
Anglia
B
C
Rosja
D

Data bitwy
1805
1806

Miejsce bitwy
Jena, Auerstedt
Frydland
Samosierra

Zadanie 2 (0-4)
Uzupełnij zdania:
A. Kongres wiedeński obradował w latach ……….…. - ……….…..
B. Uczestnicy kongresu głosili zasady pokoju i nowego ładu europejskiego: ………………………
i ……………………………………….… (nazwij te zasady).
C. Jednym z twórców porewolucyjnego ładu w Europie był książę, polityk i dyplomata austriacki
……………………………………………………………. (imię i nazwisko).
D. Porządku ustalonego na kongresie wiedeńskim miało strzec …………………………., utworzone
z inicjatywy …………………, …………………… i ……………………… (nazwy państw).
Zadanie 3 (0-3)
Na podstawie mapy wykonaj polecenia:

Źródło : https://www.google.pl
A. Nadaj tytuł mapie uwzględniając terytorium, rok i nazwę wydarzenia.
………………………………………………………………………………………………………………………...
B. Podaj pełne nazwy zaznaczonych numerami ziem.
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
C. Do kogo po tym wydarzeniu należał Gdańsk?
………………………………………………………………………………………………………………………...
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Zadanie 4 (0-4)
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:
Odmaluje je najkrócej, przedstawiając zabawny dialog obiegający miasto: Cudzoziemiec odwiedza nas, wyobraża
sobie, że jest w Polsce. Tłumaczą mu, że Polski nie ma […]. Prosi: „Pokażcie mi wojsko warszawskie!”. Takiego nie
ma – odpowiadają – armia jest polska. Pyta o króla polskiego. Wyjaśniają mu, że innego nie ma, poza królem saskim.
Chciałby poznać ustawy tego osobliwego kraju. Ustawy – mówią mu – są francuskie. Prosi o zamianę pieniędzy na
drobne. Wręczają mu pieniążki pruskie.
Źródło: W. Fiszerowa, Dzieje moje własne, Warszawa 1998, s. 307.
A. Podaj nazwę „państwa” opisywanego w tekście.
……………………………………………………………………………………………………......................................
B. Dlaczego ustawy są francuskie?
…………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………….............................................................................................................
C. Dlaczego pieniądze są pruskie?
…………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………….............................................................................................................
D. Kto był królem tego „państwa”? (podaj jego imiona)
…………………………………………………………………………………………………………………................
Zadanie 5 (0-1)
Pogrzeb wdowy po jednym z dowódców powstania listopadowego był pretekstem do wielkich manifestacji
patriotycznych w 1860 r. O którym dowódcy mowa?
A. Ignacy Prądzyński
B. Jan Skrzynecki
C. Józef Sowiński
D. Józef Chłopicki
Zadanie 6 (0-1)
Podaj dokładną datę (dzień, miesiąc, rok) wydania przez cara Aleksandra II dekretu o uwłaszczeniu chłopów
w Królestwie Polskim:
..............................................................................................................................................................................................
Zadanie 7 (0-1)
Uporządkuj dyktatorów powstania styczniowego według kolejności sprawowania przez nich władzy, wpisując cyfry
od 1 do 3:
A. Marian Langiewicz
………
B. Romuald Traugutt
………
C. Ludwik Mierosławski
………
Zadanie 8 (0-3)
O kim mowa? Wpisz imię i nazwisko postaci, której krótką charakterystykę przedstawiono poniżej:
A. Pisarz, działacz gospodarczy i polityczny, pełnił wiele ważnych funkcji w rządach Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego. W latach 1808-1825 był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
.................................................................................................................................................................................
B. W 1821 r. założył Towarzystwo Patriotyczne, za swoją działalność skazany został na ciężkie więzienie
rosyjskie. ................................................................................................................................................................
C. Polski generał, działacz polityczny Wielkiej Emigracji, uczestnik Wiosny Ludów, naczelny wódz powstania
węgierskiego w latach 1848–1849. ……………………………………………………………………………….
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Zadanie 9 (0-3)
Poniższe ilustracje przedstawiają postacie związane z powstaniem styczniowym. Podpisz każdą z nich imieniem
i nazwiskiem:

a) .......................................................................

b) .......................................................................

c) ..........................................................................
Źródło do wszystkich obrazów: https://www.google.pl
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Zadanie 10 (0-1)
Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia, wpisując obok nich cyfry od 1 do 6:
A. ……. uwłaszczenie chłopów w Galicji
B. ……. założenie Sprzysiężenia Podchorążych
C. ……. bitwa pod Ostrołęką
D. ……. rabacja galicyjska
E. ……. wydanie przez cara Mikołaja I Statutu Organicznego
F. ……. bitwa pod Stoczkiem
Zadanie 11 (0-3)
Podkreśl poprawne fragmenty zdań:
A. W 1873 r. w Warszawie/Krakowie powstała Polska Akademia Umiejętności, skupiająca elitę naukową Polaków.
B. Rysunki Artura Grottgera przedstawiają sceny z powstania listopadowego/styczniowego.
C. Bolesław Prus był przedstawicielem romantyzmu/pozytywizmu w literaturze polskiej.
Zadanie 12 (0-6)
Wpisz definiowane pojęcia:
A. ....................................................... - program pozytywistów polskich, polegający na odrzuceniu walki zbrojnej
z zaborcami i skupieniu się na działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego
wszystkich grup społecznych.
B. ....................................................... - Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, organizacja prowadząca
antypolską propagandę.
C. ....................................................... - tak nazywano aktywistki w końcu XIX i na początku XX w. walczące
o prawa wyborcze kobiet.
D. ...................................................... - nazwa zwolenników umiarkowanego nurtu w Socjaldemokratycznej Partii
Robotniczej Rosji, którzy odrzucali ideę rewolucji proletariackiej.
E. ………………………………….. - jedna z form zależności politycznej, w której państwo oficjalnie
niepodlegle, posiadające własny ustrój uzależnione jest w swej polityce od państwa silniejszego.
F. ………………………………….. - ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną
wartością. Innymi wartościami cenionymi przez wyznawców tej ideologii są demokratyczne prawa
obywatelskie, własność prywatna i wolny rynek.
Zadanie 13 (0-1)
Wojna krymska rozegrała się w latach:
A. 1853-1855
B. 1853-1856
C. 1854-1856
D. 1855-1861
Zadanie 14 (0-2)
Zaznacz właściwe dokończenie zdania:
A. Wojna secesyjna zakończyła się w 1865 r.:
1. zdobyciem Waszyngtonu
2. rozpadem Stanów Zjednoczonych
3. kapitulacją sił Konfederacji
4. kapitulacją sił Unii
B. Jaką nazwę nosił ruch dążący do zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych?
.......................................................................................................................................................................................
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Zadanie 15 (0-2)
Uzupełnij drzewo genealogiczne Romanowów, wpisując ich imiona i numery w odpowiednie miejsca (ramki):
Aleksander I, Aleksander II, Aleksander III, Mikołaj II, Paweł I.

Zadanie 16 (0-3)
A. Do jakiego ważnego wydarzenia politycznego XIX w. nawiązuje poniższa karykatura?
…………………………………………………………………………………………………..........................................

Źródło: https://www.google.pl
B. Jak nazywają się postacie przedstawione na ilustracji?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Co znaczą słowa, które wypowiada jedna z postaci w kontekście tego wydarzenia?
„Jeśli nie chce wejść do końca, proszę spróbować trochę proszku”.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..............................................................................................
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Zadanie 17 (0-2)
Odpowiedz na pytania związane z procesem zjednoczenia Niemiec:
A. Jaki związek z państw niemieckich utworzono na Kongresie wiedeńskim?
1. Związek Reński
2. Związek Niemiecki
3. Związek Północnoniemiecki
B. Które państwo przewodniczyło temu związkowi?
1. Prusy
2. Austria
3. Bawaria
C. Które z państw wysunęło koncepcję Wielkich Niemiec?
1. Prusy
2. Austria
3. Hanower
D. „Żelazny Kanclerz” to:
1. Otto von Manteuffel
2. Otto von Bismarck
3. Helmuth von Moltke
E. Z którymi państwami były w konflikcie Prusy na drodze zjednoczenia Niemiec?
1. Austrią i Włochami
2. Danią, Francją i Austrią
3. Danią, Austrią i Rosją
F. W 1866 r. armia pruska w bitwie pod Sadową rozgromiła oddziały:
1. austriackie
2. włoskie
3. rosyjskie
G. „Depesza emska” doprowadziła w 1870 r. do konfliktu Prus z:
1. Francją
2. Austrią
3. Rosją
H. Kiedy i gdzie ogłoszono zjednoczenie Niemiec?
1. 18 stycznia 1872 w Wiedniu
2. 18 stycznia 1871 w Wersalu
3. 18 lutego 1872 w Monachium
I. Na cesarza II Rzeszy Niemieckiej koronował się:
1. Wilhelm I Hohenzollern
2. Otto von Bismarck
3. Fryderyk Wilhelm I
Zadanie 18 (0-5)
Rozwiń i zapisz pełne nazwy podanych skrótów partii politycznych:
SDKPiL …………………………………………………………………………………………………………………...
PPS ………………………………………………………………………………..............................................................
PPSD ……………………………………………………………………………………………………………………...
ND ………………………………………………………………………………………………………………………...
SL …………………………………………………………………………………………………………………………

7

Zadanie 19 (0-2)
Odpowiedz na pytania związane z kolonializmem:
A. Polityka kolonialna to:
1. polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w politycznej i ekonomicznej zależności krajów
słabo rozwiniętych w celu opieki nad nimi,
2. polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu w politycznej i ekonomicznej zależności krajów
słabo rozwiniętych w celu czerpania zysków,
3. polityka mocarstw polegająca na opanowaniu i utrzymaniu krajów słabo rozwiniętych w celu czerpania
zysków oraz opieki nad tymi państwami.
B. Największymi państwami kolonialnymi w II połowie XIX wieku były:
1. Wielka Brytania, Rosja, Niemcy, Francja
2. Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Rosja
3. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia
C. Które państwo europejskie zajęło dorzecze rzeki Kongo w Afryce?
1. Belgia
2. Francja
3. Wielka Brytania
D. Które z państw europejskich zajęły północ Afryki?
1. Wielka Brytania
2. Niemcy
3. Francja i Wielka Brytania
E. Która kolonia brytyjska była „perłą w koronie” Wielkiej Brytanii?
1. Birma
2. Indie
3. Assam
F. Francja podbiła Indochiny. Obecnie to:
1. Indie, Chiny, Wietnam
2. Laos, Kambodża, Wietnam
3. Birma, Chiny, Kambodża
Zadanie 20 (0-1)
Połącz wynalazki z ich wynalazcami. Wpisz w tabeli odpowiedni numer:
Wynalazca
Wynalazek
Wprowadzenie diagnostycznej metody badania wnętrza organizmu.
A
Opracowanie tablicy pierwiastków chemicznych.
B
Skonstruowanie pierwszej żarówki elektrycznej.
C
Wynalezienie szczepionki przeciw wściekliźnie.
D
1.
2.
3.
4.

Dymitr Mendelejew
Tomasz Edison
Wilhelm Röntgen
Ludwik Pasteur

Zadanie 21 (0-2)
Uzupełnij luki w tekście dotyczącym bitew I wojny światowej na froncie zachodnim:
Największa i najkrwawsza bitwa I wojny rozegrała się pod ................................................ (1). Trwała
od miesiąca ......................... (2) do ............................ (3) roku ..................... (4). Dwie inne, ważne bitwy zostały
stoczone nad rzeką ................................. (5) i rzeką .................................... (6).
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Zadanie 22 (0-3)
Mapa przedstawia Europę podczas I wojny światowej (stan z 1917 r.) Zaznaczono na niej numerami wybrane państwa.
Podaj nazwy państw wraz z numerami i przyporządkuj do podanego zapisu pod mapą:

Źródło: https://www.google.pl
A. Trójprzymierze .......................................................................................................................................................
B. Trójporozumienie ...................................................................................................................................................
C. Państwa neutralne ..................................................................................................................................................
Na podstawie wiedzy z obowiązkowej literatury odpowiedz na kolejne pytania:
Zadanie 23 (0-1)
Przemarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc trwał:
A. od 7 do 12 sierpnia 1914 r.
B. od 6 do 13 sierpnia 1914 r.
C. od 6 do 12 sierpnia 1914 r.
D. od 8 do 13 sierpnia 1914 r.
Zadanie 24 (0-1)
Jaką nazwę nosiła organizacja polityczna utworzona przez Józefa Piłsudskiego w Kielcach we wrześniu 1914 r.?
..............................................................................................................................................................................................
Zadanie 25 (0-1)
W 1914 r. w Kielcach powstała kobieca organizacja zajmująca się m.in. opieką medyczną, szyciem, wyżywieniem,
zwiadem. Jej nazwa to:
A. Komitet Kobiet Pogotowia Wojennego
B. Liga Kobiet Pogotowia Wojennego
C. Liga Kobiet Pogotowia Powstańczego
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Zadanie 26 (0-1)
Który z wielkich polskich pisarzy związany z naszym regionem w 1914 r. nie był zbyt przychylny Józefowi
Piłsudskiemu i ruchowi strzeleckiemu?
..............................................................................................................................................................................................
Zadanie 27 (0-2)
Rok 1816 w Kielcach obfituje w ważne wydarzenia. Podaj dwa z nich:
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................

BRUDNOPIS
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