
XV WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII 

 

ETAP I – SZKOLNY 21 LISTOPADA 2017 

(czas pracy – 60 minut) 

 

 

KOD UCZNIA…….. 

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW…… (liczba możliwych do uzyskania punktów 58) 

 

 

Drogi uczniu! 

Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie zawarte w 

teście pytania, 

 

1.Test składa się z 8 stron i zawiera 20 pytań. 

2.Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeśli zauważysz usterki 

zgłoś je Komisji Konkursowej. 

3.Zadania czytaj uważnie. Pamiętaj o wszystkich elementach polecenia. 

4.Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. 

5. W pytaniach zamkniętych zakreśl kółkiem literę oznaczającą wybraną odpowiedź. 

6 W pytaniach zamkniętych oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały wpisane w 

miejscach do tego przeznaczonych. 

7. Nie używaj korektora. W wypadku błędu przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną. 

8. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. 

9. Przy każdym zadaniu podana jest maksymalna ilość punktów przewidziana za jego 

poprawne rozwiązanie. 

 

Pracuj samodzielnie ! Powodzenia ! 

 

 

 

 



Zadanie 1 (0-1) Zaznacz poprawną odpowiedź. 

Która z wymienionych postaci nie była dowódcą wojsk greckich podczas wojen grecko-

perskich w latach 490-479 p.n.e. 

A. Militiades 

B. Perykles 

C. Leonidas 

D. Temistokles 

Zadanie 2 (0-1) Przeczytaj źródło związane z jednym z wydarzeń z dziejów starożytnej 

Grecji. Odpowiedz na pytanie. Do jakiego konkretnego wydarzenia historycznego odnosi się 

przytoczone zdanie? 

Źródło 

Przechodniu powiedz Sparcie, żeśmy tu wszyscy polegli wierni jej prawom. 

Odpowiedź 

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

Zdanie 3 (0-4) Przyporządkuj do podanych postaci wydarzenia z ich życia wpisując w 

wykropkowane miejsce odpowiednią literę. 

1 Brutus                      […….] A – Pierwszy król Rzymu 

2 Marek Antoniusz     […….] B – wódz germański 

3 Hannibal                  […….] C – Jeden z zabójców Cezara 

4 Odoaker                   [….....]    D –poniósł klęskę w bitwie pod Akcjum 

5 Spartakus                 [….…] E – Wódz kartagiński 

6 Juliusz Cezar [….....]  F – przywódca powstania niewolników 

7 Romulus                  [….....]        G – trybun ludowy zamordowany przez patrycjuszy 

8 Tyberiusz Grakchus […....]  H – zdobywca Galii, dożywotni dyktator 

Zadanie 4 (0-2) Przeczytaj poniższy tekst źródłowy. Odpowiedz na pytanie. O którym 

starożytnym państwie opowiada tekst i jaki panował w nim ustrój polityczny? 

Źródło 

Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw a my sami raczej jesteśmy 

wzorem dla innych niż inni dla nas.  (…) W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy  

w obliczu prawa. (…) Nikomu też , kto jest zdolny służyć ojczyźnie ubóstwo albo nieznane 

pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów. W naszym życiu państwowym 

kierujemy się zasadą wolności. 

Odpowiedź 

Państwo………………………………………………………………………………………… 

Ustrój…………………………………………………………………………………………... 



Zadanie 5 (0-4) Wymienione poniżej nazwy i postacie związane są z różnymi państwami 

starożytnymi Przyporządkuj każde z nich do odpowiednich rubryk tabeli przepisując każde z 

nich do poniższej tabelki. 

Senat, Ramzes II, Arystoteles, dominat, pismo klinowe, ostracyzm, Sumerowie, oligarchia, 

Ozyrys, Republika, Babilon, hieroglify, igrzyska olimpijskie, Kleopatra, akwedukt, 

Hammurabi, demokracja 

 

MEZOPOTAMIA 

EGIPT 

GRECJA  

RZYM 

Zadanie 6 (0-4) Oznacz poniższe zdania jako prawdziwe lub fałszywe.  

Przy zdaniu prawdziwym wpisz literę P (Prawda), zaś przy zdaniu fałszywym literę F 

(Fałsz). 

A. Panteon zwany również świątynią wszystkich bogów został zbudowany przez Rzymian 

[….…] 

B. Cesarzem rzymskim, który w 392 roku ustanowił chrześcijaństwo religią panującą w 

Rzymie był Konstantyn Wielki.  

[……..] 

C. W skład I Triumwiratu, porozumienia zawartego w 60 r p.n.e. weszli Krassus, Juliusz 

Cezar i Gnejusz Pompejusz. 

[……...] 

D. Najważniejszym placem w Rzymie epoki cesarstwa na którym odbywało się życie 

polityczne była Agora. 

[……..] 

 

Zadanie 7 (0-4) Pośród wymienionych poniżej postaci wskaz filozofów greckich.  

A. Efialtes  C. Demokryt  E. Arystofanes  G. Platon 

B. Sokrates  D. Likurg  F. Achilles   H. Arystoteles  

 

 

 



Zadanie 8 (0-2) Przedstawione poniżej ilustracje ukazują dwa zabytki świata starożytnego. 

Pod każdym z nich dopisz nazwę cywilizacji, która przyczyniła się do jego powstania. 

 

       

 

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

Zadanie 9 (0-2) Odpowiedz na pytania. 

A. Z którym średniowiecznym ludem związany jest poniższy zabytek? 

B. Jak nazywa się pismo przedstawione na ilustracji? 

                                  

 

ODPOWIEDZI 

A………………………………………… 

………………………………………….. 

B…………………………………………

…………………………………………… 

Zadanie 10 (0-4) W 1138 roku na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Polska została 

podzielona na dzielnice rządzone przez synów księcia. Dopisz poniżej jakie ziemie otrzymali 

poszczególni synowie Bolesława Krzywoustego?  

Władysław Wygnaniec…………………………………………………………………  

Bolesław Kędzierzawy………...………………………………………………………. 

Mieszko III Stary……………………………………………………………………….  

Henryk Sandomierski………………………………………………………………….. 

 



Zadanie 11 (0-2) 

Uszereguj chronologicznie wymienione wydarzenia z historii średniowieczne Polski 

zaczynając od najwcześniejszego. 

Koronacja Władysława Łokietka   [……] 

Wybuch wojny trzynastoletniej   [……] 

Zjazd w Gnieźnie     [……] 

Wystawienie przywileju czerwińskiego   […....] 

Koronacja Bolesława Chrobrego   [……] 

Bitwa pod Płowcami     [……] 

Założenie Uniwersytetu w Krakowie  [……] 

I pokój toruński     [……] 

Zadanie 12 (0-6) 

Poniżej znajdują się fragmenty tekstów opisujących postacie bądź wydarzenia historyczne. 

Rozpoznaj autora tekstu oraz wydarzenie czy postać której dotyczy tekst. 

Źródło 1 

Karol był obfitej i silnej budowy ciała, wysokiego wzrostu, ale nie ponad słuszną miarę. (…) 

Nosił strój ojczysty, to jest frankijski. W jedzeniu i piciu był umiarkowany. Po obiedzie słuchał 

albo muzyki albo czytania. Uczył się sztuki liczenia. Próbował i pisać. W tym celu miał zawsze 

pod poduszką tabliczki i kartki, żeby w wolnej chwili przyzwyczajać rękę do kreślenia liter. 

Autor……………………     Postać historyczna…………………. 

Źródło 2 

Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego 

i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygotował istne wprost cuda; najpierw 

hufce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry. (…) Cesarz rzymski 

zawołał z podziwem. Na koronę mojego cesarstwa – to co widzę większe jest niż wieść głosiła. 

A zdjąwszy z głowy diadem cesarski włożył go na głowę Bolesława na zadatek przymierza i 

przyjaźni. 

Autor…………………..  postać lub wydarzenie historyczne………………………. 

Źródło 3 

3.Tylko sam papież może biskupów składać z godności lub do nich przywracać. 

12. Jemu wolno władzami rozporządzać 

14. W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał 

26. Nikt nie może być uznany za katolika, kto nie zgadza się z Kościołem rzymskim. 

Autor………………… wydarzenie historyczne………………………………. 



Zadanie 13 (0-3) Poniższe ilustracje przedstawiają zabytki architektury średniowiecznej. 

Odpowiedz na pytanie. W jakim stylu zbudowano przedstawione na ilustracji kościoły? 

Uzasadnij swoją odpowiedź podając dwa argumenty świadczące o cechach typowych dla 

stylu, w którym wzniesione zostały budowle widoczne są na ilustracjach. 

 

 

                                                

 

Styl architektoniczny…………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie z uwzględnieniem cech typowych dla podanego stylu. 

A…………………………………………………………………………………………. 

B…………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 14 (0-3) Zaznacz poprawną odpowiedź.  

Pierwszym polskim biskupem po przyjęciu przez Mieszka I chrztu został. 

A. Henryk  B. Jordan  C. Jakub  D. Jan Kanapariusz 

Pierwszym polskim arcybiskupem po ustanowieniu metropolii gnieźnieńskiej został 

A. Jan   B. Henryk Kietlicz C Radzim Gaudenty D Brunon z Kwerfurtu 

Pierwszy patronem Polski został 

A. św. Jerzy  B. św. Wacław C. św. Stefan  D. św. Wojciech 

Zadanie 15 (0-4) Epoka średniowiecza była czasem powstania instytucji uniwersytetu. 

Najstarsze z nich powstały w Europie w XII i XIII wieku. Zaznacz pośród wymienionych te 

miasta w których w średniowieczu funkcjonowały uniwersytety. 

A. Paryż  B. Salamanka  C. Budapeszt   D. York 

E. Gdańsk F. Poznań  G. Bolonia  H. Oksford   

 



Zadanie 16. (0-1) Uporządkuj chronologicznie wymienionych poniżej władców Polski. 

A. Mieszko II 

B. Bolesław Krzywousty 

C. Kazimierz Jagiellończyk 

D. Kazimierz Wielki 

E. Kazimierz Odnowiciel 

F. Bolesław Śmiały 

Poprawna kolejność………………………………………………….  

 

Zadanie 17 (0-6)  Połącz wymienione poniżej postacie władców z dynastiami z których 

pochodzili. 

A. Merowingowie […..]             1. Ludwik Węgierski 

B. Piastowie  […..]   2. Karol Wielki 

C. Przemyślidzi […..]   3. Kazimierz Wielki 

D. Rurykowicze […..]    4.Wilhelm Zdobywca 

E. Jagiellonowie  […..]   5. Wacław II 

F. Andegawenowie […..]   6. Chlodwig  

      7. Władysław Warneńczyk 

      8. Włodzimierz Wielki 

Zadanie 18  (0-2) Poniższa ilustracja przedstawia scenę pokłonu oddanego przez cztery kraje 

cesarzowi Ottonowi III. Na podstawie ilustracji wyjaśnij na czym polegały uniwersalistyczne 

plany wskrzeszenia Imperium Rzymskiego. 

 

Sclavonia Germania Galia i Roma składają 

pokłon cesarzowi Ottonowi III. 

Odpowiedź: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 



Zadanie 19 (0-2) Połącz pary osób między którymi doszło do konfliktu 

A. Bolesław Krzywousty […..]  1. Urlich von Jungingen 

B. Bolesław Chrobry  […..]  2.Zbigniew   

C. Bolesław Śmiały  […..]  3. Cesarz Henryk II 

D. Władysław Jagiełło […..]  4. Św. Stanisław 

 

 

Zadanie 20 (0-1)   

Wybierz poprawny spośród proponowanych tytuł przedstawionej poniżej mapy. 

 

A. Konflikty francusko – niemieckie w XII wieku 

B. Monarchia Merowingów w VI/VII wieku 

C. Podział Państwa Karola Wielkiego po traktacie w Verdun  w 843 roku 

D. Rozwój terytorialny  Państwa Kościelnego  w okresie sporu o inwestyturę.
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