
KONKURS HISTORYCZNY 
dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego 

21 stycznia 2012 r.  –  zawody II stopnia (rejonowe) 
 

Witamy Cię na kolejnym etapie konkursu przedmiotowego z historii. 
Pamiętaj, abyś przed rozwiązaniem zadań uważnie przeczytał polecenia. 

Na ich wykonanie przeznacza się 60 minut.     
             Życzymy powodzenia! 

 
W zadaniach od 1. do 6. podkreśl właściwą odpowiedź.  

      
(0-6) 

1. Rok oznaczający wydarzenie najdawniejsze to: 
A. 519 r. 
B. 517 r. p.n.e. 
C. 518 r. p.n.e. 
D. 499 r. p.n.e. 
 
2. Wiek XVI to lata: 
A. 1500 – 1600. 
B. 1501 – 1600. 
C. 1501 – 1601. 
D. 1599 – 1601. 

 
   

3. Abraham, Dawid, Salomon to postacie związane ze starożytnym/ą: 
A. Egiptem. 
B. Rzymem. 
C. Grecją. 
D. Palestyną. 
 
4. Monoteizm to: 
A. wiara w wielu bogów. 
B. odrzucenie istnienia jakiegokolwiek boga. 
C. wiara w jednego Boga. 
D. balsamowanie ciała zmarłych. 
 
5. Gród założony przez legendarnego Lecha w miejscu, gdzie znajdowało się gniazdo 

orła białego, to: 
A. Kraków. 
B. Gniezno. 
C. Kruszwica. 
D. Warszawa 
 
6. Najważniejszym obowiązkiem każdego rycerza była: 
A. uprawa ziemi. 
B. walka w obronie kraju i władcy oraz udział w wyprawach wojennych. 
C. dbałość o wychowanie dzieci królewskich. 
D. Rycerz nie miał żadnych obowiązków. 
 
7. Historia ludzkości liczy ponad 25 000 lat. Ile to wieków?     (0-1) 
 
 ............................................................................................................................  
 
 



8. Wyjaśnij współczesne znaczenie podanych w tabeli wyrażeń oraz nazwij  
epoki, z których pochodzą.                (0-6) 

 

powiedzenie znaczenie współczesne  epoka, z której pochodzi 

pięta Achillesa 
  

rzucić (komuś) rękawicę 
  

syzyfowa praca 
  

  
9. Uzupełnij tabelkę, wpisując w odpowiednie miejsca słowo PRAWDA lub FAŁSZ. 

(0-4) 
  

informacja prawda/fałsz 
Legendy o początkach państwa polskiego zostały zapisane przez 

pierwszych kronikarzy po polsku. 
 

Dawne plemię, od którego nazwy pochodzi nazwa Polska, to 

Polanie. 
 

Pierwsza historyczna dynastia władców Polski to Jagiellonowie.  
Warszawa stała się stolicą Polski na początku X wieku.  

 
  

10. Uzupełnij zdania.                   (0-7) 
 

Miasta średniowieczne były otoczone ……………………… miejskimi. Wokół nich 

znajdowała się ………………….. wypełniona wodą. Do miasta wjeżdżało się lub 

wchodziło przez zwodzony …………………. . Znajdował się on tuż przed 

……………….. miejską zabezpieczoną ciężką, żelazną lub drewnianą …………….. . 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwała …………………….. …………………… . 

Centralnym placem miasta był ……………. . Znajdował się na nim ……………….. , 

w którym urzędowały władze miasta. 

 
11. Wymień w kolejności chronologicznej dwóch ostatnich władców polskich  

z dynastii Piastów.                   (0-2) 
 

A. ………………………………………………………………………………… 

B. ………………………………………………………………………………… 
 
12. Do podanej daty dopisz wydarzenie historyczne.         (0-4) 

 
A. 1018 ……………………………………………………………………………………………… 
 
B. 1343 ……………………………………………………………………………………………… 

 
C. 1411 ………………………………………………………………………………………………. 

 
D. 1673 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



13.  Podaj imię i przydomek króla Polski, który:            (0-1) 
 
uzależnił od Polski Ruś Halicką, 
kazał sporządzić nowy kodeks prawa, 
zorganizował słynną ucztę u Wierzynka, 
zawarł korzystny dla Polski sojusz z Węgrami. 
 
Tym władcą jest …………………………………………………………………………… . 

 
 

14.  Podpisz imieniem i przydomkiem portret władcy, o którym mowa w pytaniu 13. 
 (0-1) 

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

Przeczytaj tekst A i B, fragmenty kroniki Jana Długosza, a następnie odpowiedz 
na pytania numer 15, 16, 17 i 18. 

(0-4) 
 
Tekst A.  
 
„Najjaśniejszy Królu! Wielki mistrz pruski Ulryk posyła Tobie i Twojemu bratu przez nas 
tu obecnych posłów dwa miecze, byś się starł z nim i z jego wojskiem bez ociągania się  
i odważniej, niż się tym chwalisz, żebyś dłużej nie chował się w lasach i gajach, 
zwodząc go i byś walki nie odsuwał na potem.” 
 
Tekst B. 
 
„Moi rycerze – powiada – oto jak rzeczą szpetną jest pycha wobec Boga. Ten bowiem, 
który przeznaczał swoje panowanie wielu krain i królestw, który był przekonany, że nie 
znajdzie nikogo, kto by dorównał jego potędze, leży tu w najbardziej żałosny sposób 
zamordowany, służąc za dowód, że pycha jest gorsza od skromności”. 

 
 

15.  Jakiego wydarzenia dotyczą oba fragmenty? 
 
 ............................................................................................................................  
 
16.  W którym wieku miało ono miejsce? 
 
 ............................................................................................................................  
 



17.  Kogo miał na myśli wypowiadający się w tekście B król? 
 
 ............................................................................................................................  

 
18.  Kto był wówczas królem Polski? Podaj jego imię i przydomek. 

 
 ............................................................................................................................  

 

Obejrzyj poniższe ilustracje i odpowiedz na pytania numer 19, 20, 21 i 22.    (0-4) 

 

   

 

19. Jak nazywa się przedstawiony na obu ilustracjach zabytek architektury polskiej? 

 ................................................................................................................................................  

 

20. Z którego wieku pochodzi? 

 ................................................................................................................................................  

 

21. W jakim mieście znajduje się ten zabytek? 

 ................................................................................................................................................  

 

22. W jakim stylu został wybudowany? 

 ................................................................................................................................................  

 


