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KONKURS HISTORYCZNY

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ETAP SZKOLNY

czas trwania: 60 minut

1. Jakie wydarzenia historyczne zapoczątkowały następujące ery:
a) grecką –
b) rzymską –
c) chrześcijańską –
d) muzułmańska –
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2. Podkreśl lini ą ciągłą nazwy przyrządów służących do pomiaru czasu:
Gnomon, Chronos, klepsydra, busola
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3. Dopisz do dat wydarzenia lub do wydarzeń daty:
a) bitwa pod Salaminą ..........
b) ................................ 480 r. p.n.e.
c) bitwa pod Cheroneą ..........
d) ................................ 31 r. p.n.e.
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4. Które z pojęć i postaci, umieszczonych w rozsypance są związane z republiką, a które z
cesarstwem rzymskim?

republika cesarstwo

monarcha-cezar * Oktawian August * Juliusz Cezar * urzędnicy wybierani * długotrwały pokój
* zgromadzenie ludowe * urzędnicy mianowani * wojna domowa

/8

5. Uzupełnij tekst i tabelkę:

Państwo Karola Wielkiego, po zawarciu traktatu w ..................... w roku ..........., zostało
podzielone na trzy części.

władca terytorium
Italia, Burgundia, Lotaryngia, Fryzja

Ludwik Niemiecki
państwo zachodniofrankijskie – późniejsza Francja
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6. Dopisz do dat wyrażenia lub do wyrażeń daty:
a) 972 r. .....................................
b) ............ koronacja Mieszka II
c) ............ koronacja BolesławaŚmiałego
d) 1109 r. ..................................
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7. Które postacie historyczne mogły się spotkać?
A. Kazimierz Sprawiedliwy (.....................) 1. Władysław Łokietek
B. Ludwik Węgierski (.....................) 2. Zygmunt Luksemburski
C. Wacław II (.....................) 3. Karol Robert
D. Przemysł II (.....................) 4. Leszek Biały
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8. Do jakiej postaci lub wydarzenia historycznego odnoszą się poniższe cytaty?

A. „(...) już zażycia uchodziła zaświętą. Całeżycie poświęciła krzewieniu
wiary i kultury chrześcijańskiej. Dziełem jejżycia była odnowa Akademii
Krakowskiej”

............................................................................
B. „Udajemy się do Majestatu twego z prośbą, abyś nas raczył przyjąć za

twoich i królestwa twego wieczystych poddanych i hołdowników, i wcielił
na nowo do Królestwa Polskiego, od którego jesteśmy oderwani.”

.............................................................................
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C. „Piątek 12 października
Ziemia! W dwie godziny po północy ukazała się ziemia. Dopiero w piątek
przybyto do jednej z wysp i admirał udał się w uzbrojonej szalupie na ląd.
(...) Admirał przywołał obydwu kapitanów, a także innych członków
załogi, którzy zeszli na ląd i powiedział im,żeby daliświadectwo, iż on
pierwszy bierze w posiadanie ową wyspę w imieniu króla i królowej (...)”

...........................................................................
/3

9. Z wymienionych niżej określeń podkreśl te, które charakteryzują styl renesansowy.
- przestronne sale, - ciężkie sklepienia wsparte na kolumnach
- strzeliste wysmukłe wieże, - mury podparte przyporami,
- rzeźby postaci ludzkich, liści i kwiatów, - szerokie okna.
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10. Połącz pojęcia z ich znaczeniami.
A. konfederacja (.....) 1.zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi,
B. kontrreformacja (.....) 2.związek zbrojny organizowany przez rycerstwo, szlachtę

lub wojsko w celach politycznych,
C. rokosz (.....) 3.program walki z reformacją oraz oczyszczenieżycia

kościelnego z błędów,
D. królewszczyzny (.....) 4.ziemie sprzedane lub zastawione przez królów magnatom w

zamian za pożyczki
/4

11. Elementy rozsypanki wpisz odpowiednio do tabelki w porządku chronologicznym.

rok panujący fakt historyczny

Konstytucja „nihil novi”* 1385* pierwsza wolna elekcja* Henryk Walezy* 1454* Aleksander*
statuty nieszawskie* 1496* Kazimierz Jagiellończyk* przywilej piotrkowski* Jadwiga* 1573*
Jan Olbracht* 1505* unia personalna Polski z Litwą

/10
12. Połącz osoby z ich dokonaniami.
A. Stefan Czarniecki (.....) 1. hetman wielki koronny, nazwany „ obrońcą ujścia Wisły”
B. Jan Kazimierz (.....) 2. wsławił się stosując metodę walki „ szarpanej”, doskonały

wódz i gorący patriota
C. Stanisław Koniecpolski (.....) 3.jego krótkotrwałe rządy były dla Polski okresem

wewnętrznego rozkładu
D. Michał Korybut Wiśniowiecki (.....) 4. złożył tzw. śluby lwowskie, w których przyrzekał

złagodzenie doli chłopów
/4
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13. Do tabelki wpisz odpowiednio elementy rozsypanki.
rok miejsce wódz polski wynik

1620* Augustyn Kordecki* Kircholm* 1683* klęska* 1655* Karol Chodkiewicz* Cecora*
zwycięstwo* Jasna Góra* zwycięstwo* Wiedeń* StanisławŻółkiewski* 1605* Jan III
Sobieski* zwycięstwo /12

14. Z kim lub z czym kojarzą Ci się niżej umieszczone cytaty?
A. „W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy, władza prawodawcza,

władza wykonawcza rzeczy należących do prawa narodów i władz
sądownicza należąca do prawa cywilnego”.

..............................................
B. „ Bostońskie picie

herbaty”........................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
C. „Państwo to ja”...............................................................................................
D. „Bóg obdarzył ludzi nienaruszalnymi prawami dożycia, wolności i
szczęścia”.................................................................................................
E. „ Moją maszyną mógłbym panuściąć głowę w okamgnieniu, nie sprawiając
najmniejszego bólu.”................................................................
F. „ Jest to uzurpator, a z urodzenia Korsykańczyk(...) ujarzmił on i uczynił
niewolnikami ludzi na całym obszarze cesarstwa, nad którym tak
niesprawiedliwie panuje(...)”......................................................................
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15.Elementy rozsypanki wpisz odpowiednio do tabelki.
władca dynastia państwo

Wettinów *Maria Teresa* Prusy* Romanowowie* Saksonia* Habsburgowie* Piotr I*
Hohenzollernowie* Austria* August II Mocny* Rosja* Fryderyk Wilhelm I*

/4
16.Które z działań podjętych przez patriotyczną część szlachty i magnaterii miało
największe znaczenie dla ratowania Rzeczypospolitej?

C. Założenie Collegium Nobilium.
D. Powołanie Rady Nieustającej.
E. Założenie Szkoły Rycerskiej.
F. Powołanie Komisji Edukacji Narodowej.

/1
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17. Dopisz do dat wydarzenia lub do wydarzeń daty.
A. Uchwalenie Konstytucji 3 maja......................................
B .................................................. 1772 r.
C. Sejm Wielki....................................................................
D ........................................... 1793 r

/4
18. Która z wymienionych osób była autorem przytoczonych słów?
A. Napoleon Bonaparte (.....) 1. „Przyszłość macie wielką i świetną, ale

ufajcie tylko samym sobie i budujcie tylko na własnej
sile.”

B. Jan Henryk Dąbrowski (….) 2.”Żołnierze, z wysokości tych piramid
spogląda na was 40 wieków.”

C. Józef Poniatowski (.....) 3.”(...) co nam obca moc wydarła szablą
odbijemy.”

D. Józef Wybicki (.....) 4. „Wszystko może być stracone prócz
honoru.” /4

19. Wymienione niżej wydarzenia historyczne uporządkuj chronologicznie, wpisując w
miejsca wykropkowane odpowiednią cyfrę ( od 1 do 6 ) i datę
A. Kongres wiedeński (.....) ..........................
B. Powstanie Kościuszkowskie (.....) ..........................
C. Trzeci rozbiór Polski (.....) ..........................
D. Powstanie Listopadowe (.....) ..........................
E. Utworzenie Księstwa Warszawskiego (.....) ..........................
F. Utworzenie Królestwa Polskiego (.....) ..........................

/6
20. Połącz pojęcia z ich znaczeniem.
A. „wiosna posewastopolska” (.....) 1. nadzwyczajny pobór do wojska carskiego
B. rabacja (.....) 2. ograniczony samorząd krajowy
C. autonomia Galicji (.....) 3. wystąpienie uzbrojonych chłopów

galicyjskich przeciw szlachcie
D. branka (.....) 4. swobody przyznane obywatelom przez carat

po przegranej wojnie krymskiej

21. Wpisz odpowiednio do tabelki elementy rozsypanki.

data wydarzenie

27.II.1917 r.* zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie* 28.VI.1914 r.*
początek konferencji pokojowej w Wersalu* abdykacja cara Rosji Mikołaja II* 18.I.1919r.
* 5-9. IX.1914 r.* bitwa pod Verdun* bitwa nad Marną* 21.II- 18.XII.1916 r.

/5
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22. Początek niepodległego państwa polskiego w 1918 r. wiązał się z:
A. powołaniem Rady Regencyjnej w Warszawie,
B. działalnością rad robotniczych i chłopskich,
C. aktem 5 listopada
D. objęciem władzy przez Józefa Piłsudskiego

/1
23. O ustaleniu granic Polski po I wojnieświatowej decydowały różne czynniki, które są
wymienione z lewej strony. Wpisz prawidłowo litery w puste miejsca obok informacji
dotyczących właściwego terenu.
A. Plebiscyt ......... granica wschodnia
B. Powstanie .........Śląsk
C. Traktat wersalski ......... Warmia i Mazury
D. Traktat ryski ......... Wielkopolska

/8
24. Połącz nazwisko z informacją o osobie.
A. Wincenty Witos (….) 1. wybitny pianista I premier II RP
B. Ignacy Paderewski (.....) 2. przywódca PSL-Piast, dwukrotny premier rządu II

RP
C. Eugeniusz Kwiatkowski (.....) 3. premier i minister skarbu, twórca reformy

walutowej
D. Władysław Grabski (.....) 4. minister przemysłu i handlu związany z budową

portu gdyńskiego
/4

25. Połącz pojęcie z jego znaczeniem.
A. sanacja (....) 1. rządy silnej ręki
B. aneksja (....) 2. system organizacji państwa: kult dyktatora,

wszechmocna policja polityczna, ingerencja państwa we
wszystkie dziedzinyżycia obywateli

C. totalitaryzm (....) 3. włączenie siłą do swego państwa całości lub części
terytorium innego państwa

D. rządy autorytarne (....) 4. dążenie do uzdrowienia stosunków politycznych
gospodarczych
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