XVI WOJEWODZKI KONKURS Z HISTORII
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJÓW
ORAZ KLAS TRZECICH ODDZIAŁOW GIMNAZJALNYCH
PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU
WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ETAP III

Zadanie 1 (…../4 pkt)
Wymień nazwiska polityków reprezentujących państwa europejskie na kongresie wiedeńskim.
Rosja………………………………………..
Wielka Brytania…………………………….
Francja……………………………………...
Austria……………………………………...

Zadanie 2 (……./1 pkt)
Przeczytaj poniższy fragment tekstu źródłowego. Podaj nazwę programu, który jest w nim
przedstawiony.
Polityka, jaką prowadzimy w stosunku do Europy od początku wojen, które tak długo zaprzątały
tę część globu pozostała ta sama: polegała ona na niewtrącaniu się w sprawy wewnętrzne
jakiegokolwiek państwa, na uważaniu rządu de facto za rząd prawowity względem nas. […]
Jednakże w sprawach dotyczących kontynentów amerykańskich zmieniają się okoliczności. Jest
niemożliwe, aby mocarstwa sprzymierzone chciały narzucić swój system polityczny jakiejś
części tych kontynentów bez zagrożenia naszemu szczęściu i naszemu pokojowi i nie
przypuszczamy aby nasi bracia z południa chcieliby przyjąć go z własnej woli.
Wiek XIX w źródłach, oprac M. Sobańska – Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 93-94.
ODPOWIEDŹ:
………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 3 (……/3 pkt)
Podaj imiona trzech kolejnych królów Francji panujących w okresie monarchii 1815-1848.
1…………………………….. ………
2…………………………………......
3……………………………..............

Zadanie 4 (……/1 pkt)
W 1835 roku w Krakowie powstało Stowarzyszenie Ludu Polskiego. Podaj imię i nazwisko
poety i działacza politycznego, który pełnił funkcję jego przewodniczącego.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5 (……./ 1 pkt)
Z jakim wydarzeniem z historii Polski związany jest przedstawiony poniżej sztandar?

ODPOWIEDŹ:
……………………………………………………………………………………………
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Zadanie 6 (……../3 pkt)
Dopisz do poszczególnych bitew powstania listopadowego nazwiska dowódców ze strony
polskiej
Iganie…………………………………………………………
Dębe Wielkie………………………………………………...
Stoczek……………………………………………………….
Zadanie 7 (……./2 pkt)
Przeczytaj poniższe fragmenty tekstów źródłowych (A i B). Określ nurt ideologiczny,
polityczny w duchu którego zostały spisane przytoczone słowa.

ŹRÓDŁO A
W nowoczesnym pojmowaniu patriotyzmu zmienia się całkowicie stosunek jednostki do narodu.
Polega on na ścisłym związku jednostki ze swym społeczeństwem, na traktowaniu wszystkich
jego spraw i interesów jako swoje. […] Patriotyzm ten nie tylko obowiązuje do określonego
stanowiska względem rządów zaborczych , względem ciemiężców narodu, ale nakazuje bronić
dobra narodowego od uszczerbku, przeciw wszystkim, którzy czynią zamachy, zajmuje odporne
stanowisko względem uroszczeń ruskich lub litewskich, przeciwdziała usiłowaniom
rozkładowym żydowskim.
Wiek XIX w źródłach, oprac. M.Sobańska – Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 432.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………
ŹRÓDŁO B
Zasady, które wyznajemy są następujące:
1. Społeczeństwo zapewnia każdej jednostce wszechstronny rozwój sił przyrodzonych.
2. Środki i narzędzia pracy powinny przejść z rąk jednostek na wspólną własność pracujących
i tym sposobem praca najemna zamieniona będzie pracą zrzeszoną w stowarzyszeniach
fabrycznych, rzemieślniczych i rolnych.
4. Zupełna równość społeczna obywateli bez różnicy płci, rasy i narodowości.
5. Wprowadzenie w życie powyższych zasad jest sprawą wszystkich pracujących bez różnicy
rodzaju pracy i narodowości, zatem rewolucja społeczna musi być powszechna i
międzynarodowa.
Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska – Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 402403.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 8 (……./ 1 pkt)
Jak nazywał się bohaterski generał, jeden z dowódców wojsk polskich poległy w bitwie pod
Olszynką Grochowską 25 lutego 1831 roku.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 9 (…../2 pkt)
W sierpniu 1914 roku w Warszawie została założona tajna organizacja walcząca o
niepodległość Polski - Polska Organizacja Wojskowa POW. W czasie trwania pierwszej
wojny światowej funkcję jej komendanta głównego pełniły kolejno dwie osoby. Podaj ich
imiona i nazwiska.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 10 (……../4 pkt)
Połącz osoby z dokonanymi przez nie odkryciami.
Max Planck……………………………………..
Heinrich Hertz………………………………….
Graham Bell……………………………………
Gregor Mendel…………………………………
Genetyka i dziedziczenie cech / teoria kwantów / fale radiowe / telefon

Zadanie 11. (……/3 pkt)
Podaj imiona i nazwiska członków powołanej w 1917 roku Rady Regencyjnej.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 12. (…../1 pkt)
Przeczytaj poniższy fragment opracowania historycznego. Odpowiedz na zamieszczone
poniżej pytanie.
Czyn zbrojny i antyrosyjskość – jedno i drugie było samym rdzeniem programu Józefa
Piłsudskiego i to programu nie tylko teoretycznego. […] Służyć temu miały tworzone w Galicji
organizacje paramilitarne – Strzelec w Krakowie i Związek Strzelecki we Lwowie, podlegające
kierownictwu powstałego dwa lata wcześniej tajnego Związku Walki Czynnej. Kolejnymi
4

etapami było utworzenie Skarbu Wojskowego czyli organizacji mającej subwencjonować
wszelkie przygotowania wojskowe oraz kierownictwa politycznego.
T. Schramm, Wygrać Polskę 1914-1918, Warszawa 1989, s.1.
Jak nazywało się wyszczególnione w opracowaniu kierownictwo polityczne? Podaj jego pełną
nazwę.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 13. (……/2 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.
Art.1 - Rząd Jego Królewskiej Mości deklaruje, że nie ma żadnych zamiarów zmieniać statusu
politycznego Egiptu. Rząd Republiki Francuskiej, ze swojej strony, deklaruje, że nie utrudni
działań Wielkiej Brytanii w tym kraju...
Art.2 - Rząd Republiki Francuskiej deklaruje, że nie ma żadnych zamiarów zmieniać statusu
politycznego Maroka. Rząd Jego Królewskiej Mości, ze swojej strony, uznaje, że jest ważnym
dla Francji, szczególnie jako Mocarstwa, którego obszary zwierzchnictwa są równie odległe
jak Maroko, utrzymywanie porządku w tym kraju i dostarczanie wszelkiej pomocy reformom
administracyjnym, ekonomicznym, finansowym i militarnym, jakich może to państwo wymagać.
Art.9 - Oba Rządy zgadzają się zezwolić sobie wzajemnie na wsparcie dyplomatyczne celem
uzyskania wykonania klauzul tej Deklaracji tyczącej się Egiptu i Maroka. Przy świadectwie
Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Francuskiej przy Dworze Jego Królewskiej Mości
Króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i Dominiów Brytyjskich, Cesarza
Indii, i Jego Wysokości Sekretarza Stanu Do Spraw Zagranicznych, należycie zatwierdzonymi,
podpisali tę Deklarację i przypieczętowali.
G. Chomicki, L. Śliwa.
Wiek XIX - teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do
historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 118-120.
Jak określane jest porozumienie cytowane w powyższym tekście źródłowym podpisane
pomiędzy Wielką Brytanią i Francją? W którym roku zostało ono zawarte?
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 14. (……../2 pkt)
W lutym 1861 roku Karolina Południowa i dziesięć innych stanów utworzyły Skonfederowane
Stany Ameryki. Państwo to posiadało własną konstytucję, prezydenta i stolicę. Podaj imię
i nazwisko prezydenta Konfederacji oraz nazwę miasta, które pełniło rolę stolicy.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 15. (……./1 pkt)
W 1857 roku wybuchło w Indiach powstanie spiajów (miejscowych żołnierzy w służbie
brytyjskiej). Podaj przyczynę buntu, którego tłumienie zajęło armii brytyjskiej aż dwa lata.
ODPOWIEDŹ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 16. (……/5pkt)
Zidentyfikuj postać na podstawie poniższych opisów.
A
Rosyjski myślicieli rewolucjonista, jeden z założycieli ruchu anarchistycznego. Po emigracji z
Rosji mieszkał w Niemczech i we Francji z której po zaangażowaniu rewolucyjnym w 1848
roku otrzymał nakaz wyjazdu. Aresztowany przez Prusy i Austrię został skazany na karę
śmierci. Wydany Rosji został zesłany na 10 lat na Syberię. Uciekł do Anglii, gdzie spędził
resztę życia. Członek I Międzynarodówki.
ODPOWIEDŹ: ………………………………………………………………………...........
B
Polityk i przywódca obozu konserwatywnego w czasach Wielkiej Emigracji. Podczas
powstania listopadowego stał na czele Rządu Narodowego. W kręgach emigracyjnych
nazywany był emigracyjnym „królem Polski”
ODPOWIEDŹ: ………………………………………………………………………...........
C
Minister gospodarki Królestwa Polskiego. Przyczynił się do uporządkowania finansów i
dokonał znaczących inwestycji w przemyśle i komunikacji. Z jego inicjatywy powstały łódzkie
o dąbrowskie zagłębia przemysłowe. Zlikwidował bariery celne z Rosją, co wpłynęło na
otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów
ODPOWIEDŹ: ………………………………………………………………………...........
D
Francuski historyk i pedagog. Pod koniec XIX wieku przedstawił pomysł wznowienia
rywalizacji sportowej na wzór igrzysk antycznych. Z jego inicjatywy w 1894 roku w Paryżu
odbył się kongres powołujący ideę olimpizmu. Dwa lata później w 1896 roku w Atenach odbyły
się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie.
ODPOWIEDŹ: ………………………………………………………………………...........
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E
Włoski generał i rewolucjonista. Walczył o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch. W 1860 roku
zorganizował wyprawę tysiąca czerwonych koszul. Po opanowaniu Sycylii i Neapolu przekazał
swoją władzę na ręce króla Wiktora Emanuela II witając go w miasteczku Teano słowami
„Pozdrawiam Króla Włoch”.
ODPOWIEDŹ: ………………………………………………………………………...........

Zadanie 17 (………./6 pkt)
Pośród wymienionych poniżej bitew dopisz stronę, która odniosła zwycięstwo (nazwa kraju)
BITWA POD SADOWĄ………………………………………..
BITWA POD CUSZIMĄ……………………………………….
BITWA POD SEDANEM………………………………………
BITWA POD OSTROŁĘKĄ…………………………………...
BITWA POD TANNENBERGIEM…………………………….
BITWA POD SYNOPĄ…………………………………………

Zadanie 18 (…….2 pkt)
Poniższa ilustracja przedstawia obraz Rozbrajanie Niemców na placu Saskim autorstwa S.
Bagieńskiego. Kiedy (miesiąc i rok) i w jakim mieście doszło do przedstawionego na obrazie
wydarzenia?

ODPOWIEDŹ:
……………......………………………………………………………………………………….
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Zadanie 19. (……/1 pkt)
Dnia 13 czerwca 1915 roku ułani II Brygady Legionów dowodzeni przez rotmistrza Zbigniewa
Dunin Wąsowicza dokonali brawurowej szarży na pozycje rosyjskie. Scena ta została
uwieczniona na obrazie Wojciecha Kossaka. Gdzie została stoczona owa słynna bitwa ?

ODPOWIEDŹ…………………………………………………………………………………

Zadanie 20 (…../3 pkt)
Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.

Fryderyk Wilhelm IV, król Prus odmówił w 1848 roku przyjęcia
korony cesarskiej od Parlamentu Frankfurckiego

P

F

Ostatnim oddziałem powstania styczniowego dowodził ksiądz
Brzóska

P

F

Dyktatorem powstania krakowskiego w 1846 roku był Edward
Dembowski

P

F
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