
KONKURS HISTORYCZNY 
dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 

28 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 90 minut. 

                    Życzymy powodzenia! 
 

 

1. Uzupełnij tabelkę.                   (0-1) 
 

data wiek tysiąclecie epoka historyczna 

776 r. p.n.e.    

800 r.    

2008 r.    

 
2. Wyjaśnij dokładnie, dlaczego inna nazwa Mezopotamii to Międzyrzecze.  (0-1) 
 

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

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

 
   

3. Wskaż wydarzenie najstarsze, wpisując przy nim liczbę 1, i najmłodsze, wpisując 
liczbę 2.                      (0-2) 

 
Żydzi w niewoli egipskiej            ……………. 

Panowanie króla Dawida            ……………. 

Przymierze Abrahama z Bogiem         ……………. 

Izraelici w niewoli babilońskiej          ……………. 

Budowa pierwszej Świątyni Jerozolimskiej      ……………. 

 

4. Przyporządkuj pojęcia właściwym objaśnieniom. Odpowiednie litery wpisz  
do tabeli.                     (0-5) 

 
A. Pięć pierwszych ksiąg Biblii 
B. Zbiór zasad judaizmu przekazany przez rabinów 
C. Żydzi żyjący poza granicami Palestyny 
D. Święto upamiętniające wyjście Żydów z niewoli egipskiej 
E. Mistrz, doradca, sędzia, interpretator prawa religijnego w gminie żydowskiej 
 
 

Talmud Diaspora  Tora Rabin Pascha 

     

 

 



5. Na przykładzie religii żydowskiej wyjaśnij pojęcie monoteizm.     (0-1) 
 
 ............................................................................................................................  

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

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

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

(0-5) 
  

l.p informacja prawda/fałsz 

A Grecy nazywali swoją ojczyznę Helladą.  

B Utwór Homera ukazujący przebieg wojny trojańskiej to Odyseja.  

C Olimpia to siedziba greckich bogów.  

D Twórcą Dyskobola, rzeźby przedstawiającej sportowca 

przygotowującego się do rzutu dyskiem, jest Fidiasz. 
 

E Filip II Macedoński pokonał Greków pod Cheroneą w 338 r. p.n.e.  

 

7. Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia A i B.        (0-2) 
 

Pindar, Oda na cześć zwycięzcy 
 

W igrzyskach udział mieli w wielu konkurencjach […] 
Smakując w wieńcach zwycięskich. 
Błyszczała jasno ich sprawność 
I w stadionowych biegach bez rynsztunku, 
I w biegach hoplitów ze szczękającymi tarczami, 
I w ręcznych rzutach oszczepem, 
I wśród miotaczy kamiennych dysków […] 
Z włosami przybranymi we wszystkie naraz wieńce 
Ukazywali się u strumieni […]  

Cyt. za: Maresz T. Juszczyk K. Historia w źródłach nie tylko pisanych. Starożytność i średniowiecze. Toruń 2004 

 

A. Wymień te dyscypliny greckiego pięcioboju olimpijskiego, o których nie pisze 
Pindar. 

 
 ............................................................................................................................  
 
B. Kim byli hoplici? 
 
 ............................................................................................................................  

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

  
8. Po przeczytaniu tekstu napisz, o której z polis – ateńskiej czy spartańskiej – 

pisze starożytny historyk Plutarch. Uzasadnij odpowiedź.      (0-2) 
 

Wychowanie przyzwyczaiło ludzi do tego, że nie chcieli i nie potrafili żyć sami, bo byli 
zawsze jak pszczoły połączeni […] wokół swoich przywódców. 
 
Tekst dotyczy polis ………………………………………………………………………………. . 
 
Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………... 

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

 



9. Uwzględniając plan, na którym został zbudowany poniższy obiekt, nazwij typ 
budowli, jaki reprezentuje. W jakim stylu został on zbudowany?    (0-2) 

 
  
 
 
 
 

Typ budowli …………………………………… 
 
 

Styl ……………..……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.  Wśród poniższych zadań znajduje się zdanie fałszywe. Podkreśl je, a następnie  
napisz tak, aby zawierało poprawną informację.         (0-2) 

 
A. W 1058 roku po śmierci Kazimierza Odnowiciela władzę w Polsce objął jego syn 

Bolesław Śmiały, zwany też Szczodrym. 
B. Na przełomie XII i XIII wieku powstała kronika, której autorem był biskup 

krakowski Wincenty Kadłubek. 
C. W trakcie wojny z Polską w latach 1327-1332 Krzyżacy zajęli: Ziemię 

Dobrzyńską, Kujawy i Pomorze Gdańskie. 
D. W roku koronacji Kazimierza Wielkiego poza granicami Polski znajdowały się 

m.in.: Śląsk, Pomorze i Mazowsze. 
 
 ............................................................................................................................  

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

11.  Wyjaśnij pojęcia dotyczące gospodarki średniowiecznej:       (0-3) 
 

A. trójpolówka, 
 
 ............................................................................................................................  

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

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

 
B. danina,  
 

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

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

 

C. immunitet. 

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

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



 

12.  Jakie rodzaje immunitetu obowiązywały w średniowieczu?       (0-2) 
 
A. ……………………………………………………….. 

B. ……………………………………………………… 
 
13. Uzupełnij tabelkę dotyczącą organizacji Kościoła w Polsce pierwszych Piastów.  

                        (0-3) 
 

władca utworzone biskupstwo/a (misyjne lub stałe) 

Mieszko I  (podaj jedno) 

Bolesław Chrobry  (podaj trzy) 

Bolesław Krzywousty  (podaj jedno) 

  
14.  Napisz, kim byli i jakie znaczenie dla rozwoju kultury polskiej mieli:   (0-6) 
 
A. Wit Stwosz, 
 ............................................................................................................................  

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

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

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

B. Andrzej Frycz Modrzewski, 

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

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

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

C. Bartolomeo (Bartłomiej) Berecci. 

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

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

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

15.  Podaj wiek, w którym mogli się spotkać wymienieni twórcy.     (0-1) 
 

 ............................................................................................................................  
 
16. Wyjaśnij, jaka jest różnica pomiędzy ateizmem i deizmem.      (0-1) 

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

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

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

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

17. Nazwij epokę, w której narodziły się pojęcia wymienione w poleceniu 16.   

                        (0-1) 

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


