
Kod ucznia ……………….. 

 

 
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 
12 marca 2016 r.  –  zawody III stopnia (wojewódzkie) 

 

Witamy Cię na kolejnym etapie konkursu przedmiotowego z historii. Pamiętaj  

o uważnym czytaniu poleceń.  Na ich wykonanie masz 90 minut.       
            

Życzymy powodzenia! 
 

1. Uzupełnij tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwe słowa 
spośród oznaczonych literami A-C.            (0-4) 
 
Człowiek pierwotny przez wiele wieków prowadził 1.1 ….…… tryb życia. 

Spowodowane to było 1.2 ……..... . Musiał przemieszczać się śladami dzikich 

zwierząt oraz w poszukiwaniu dziko rosnących roślin,  

a pożywienie uzyskiwał m.in. dzięki 1.3 ……… . Za mieszkanie służyły mu 

1.4 ………… oraz szałasy zbudowane z drewna i ze skór. 

 

1.1)  A. osiadły    B. leniwy    C. koczowniczy 

1.2)  A. hodowlą zwierząt    B. poszukiwaniem pożywienia    C. pogodą 

1.3)  A. pracy u władcy    B. uprawie roli    C. zbieractwu 

1.4)  A. murowane domy    B. warownie    C. jaskinie 

 
 

2. Określ, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Wstaw znak  
X w odpowiedniej kolumnie.              (0-6) 
 

 P F 

Izraelici pod wodzą Mojżesza opuścili Egipt i udali się do kraju zwanego 
Kanaan. 

  

Król Dawid uczynił Jerozolimę stolicą państwa Izraelitów. 
 
 

 

Królestwo Salomona rozpadło się po jego śmierci na Judę i Kanaan. 
 
 

 

Pierwsza świątynia jerozolimska została zburzona przez Babilończyków. 
 
 

 

Żydzi uważają za święte jedynie siedem pierwszych ksiąg Starego 
Testamentu nazywanych Torą. 

  

Ściana Płaczu to święte miejsce dla wyznawców judaizmu. 
  

 

 
 

3. Podaj nazwy dwóch wielkich religii monoteistycznych, które wywodzą się  
z judaizmu.                    (0-1) 
 
 ...............................................................................................................................  



 
 

4. Uporządkuj pojęcia związane z religiami monoteistycznymi, wpisując 
oznaczające je cyfry obok ilustracji symbolizujących te religie.    (0-3) 

 

  …………………………………………………………….. 

 
 

  …………………………………………………………….. 

 

 

 

  ……………………………………………………………… 

 

1. apostołowie, 2. synod, 3. menora, 4. minaret, 5, Pascha, 6. Nowy Testament,  

7. Koran, 8. Talmud, 9. ikona, 10. hidżra, 11. szariat, 12. szabas  
 
 

5. Uzupełnij zdania związane z dziejami chrześcijaństwa w państwie rzymskim, 
wpisując w miejsce kropek odpowiednią cyfrę z uproszczonej taśmy 

chronologicznej.                  (0-3) 
 

 

1 2 3 4 5 6 

290               310      330    350      370    390   410 

 

 
A. Wydanie pierwszego edyktu, który nakazywał zniszczenie świętych ksiąg 

chrześcijańskich oraz zakazywał zebrań kultowych, miało miejsce  
w dwudziestoleciu oznaczonym na taśmie literą ………. . 

 

B. Przyznanie chrześcijanom równych praw z wyznawcami innych religii nastąpiło 
w okresie oznaczonym na taśmie literą ……… .  



 
 

C. Chrześcijaństwo staje się religią państwową, a inne religie zostają uznane  
za nielegalne w okresie oznaczonym na taśmie literą ………… .  
 

 

6. Obok wydarzeń związanych z historią średniowiecznej Europy i Polski wpisz 
władców piastowskich lub jagiellońskich, za panowania których podane 

wydarzenia miały miejsce.               (0-4) 

 
A Pielgrzymka Ottona III do grobu Karola Wielkiego.  

B Wydanie „Dictatus papae” (Dyktatu papieskiego) 

przez Grzegorza VII. 
 

C Powołanie do życia biskupstwa lubuskiego.  

D Zdobycie Konstantynopola przez Turków.  

 
 
 

7. Napisz, jaką rolę, zdaniem Jerzego Dowiata, w budowaniu lub krzewieniu 
chrześcijaństwa na ziemiach polskich odegrały wymienione niżej osoby.   
                       (0-3) 

 
A. Biskup Michał 
 
 ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

 

B. Biskup Jordan 
 
 ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

 
C. Biskup Wojciech 

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

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

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

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

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

 



 

8. Wykorzystując informacje z lektury, dokończ własnymi słowami poniższą 
historię.                         (0-2) 

 
Raz jeszcze odżyły pretensje Magdeburga w XII wieku. Arcybiskupem 
magdeburskim był wtedy wpływowy w Kościele Norbert, (…) późniejszy święty. 
Ówczesny papież, Innocenty II, wiele osobiście Norbertowi zawdzięczał. W tych 
okolicznościach arcybiskupstwo magdeburskie zaniosło skargę przed trybunał 
papieski przeciw biskupom polskim i żądanie podporządkowania tych ostatnich 
Norbertowi. Odpowiedzią na to był wyrok papieski z 1133 roku, odmawiający 
uznania arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu i poddający wszystkie biskupstwa 
polskie pod władzę Magdeburga. 

Jerzy Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa 1966 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

9. W jaki sposób Jerzy Dowiat próbuje wyjaśnić tak późną, jak na średniowiecze, 
kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa?        (0-1) 

 

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

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

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

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

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

  
10. Oceń zachowanie arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina wobec Władysława 

Hermana, a potem jego synów.              (0-1) 

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

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

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

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

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

 

 



Ilustracja do zadania nr 11. 

 

 

 
skarga.edu.pl 

 

 
11. Najwybitniejszy polski jezuita, Piotr Skarga (1536-1612), był spowiednikiem  

i jednocześnie bliskim współpracownikiem          (0-1) 
 
A. Jana Kazimierza. 
B. Zygmunta III Wazy. 
C. Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 
D. Władysława IV Wazy. 

 
12. Podkreśl wydarzenia, których świadkiem mógł być Piotr Skarga.   (0-3) 

 
Sprowadzenie zakonu jezuitów do Polski, konfederacja warszawska, bitwa pod Orszą, 

śmierć Władysława IV Wazy, unia brzeska, unia polsko-litewska w Horodle. 
 

 
Przeczytaj poniższą anegdotę i wykonaj polecenia nr 13 i 14.     (0-2) 

 
Generał Galgoczy, budując twierdzę w Przemyślu, wyliczając się  

z pieniędzy otrzymanych na jej budowę, napisał w raporcie: „10 milionów koron 
otrzymano, 10 milionów koron wydano”. Ministerstwo wojny nie chciało się 
zadowolić tą arcyzwięzłą informacją i zażądało rachunków bardziej 
szczegółowych. Generał odpisał więc: „10 milionów koron otrzymano, 10 milionów 
koron wydano. Kto nie wierzy, ten jest osioł.” Raport ten ministerstwo przedstawiło  
cesarzowi, aby poskromić krewkiego generała. (…) Franciszek Józef, 
przeczytawszy raport, napisał: „Ja wierzę”. 

edukator.pl 
 

13. W jakim kraju sprawował władzę cesarz wymieniony w anegdocie? 
 

A. W Niemczech. 
B. W Austro-Węgrzech. 
C. We Francji. 

D. W Rosji. 



 
14. Monarchą panującym w Europie w tym samym czasie historycznym  

co cesarz Franciszek Józef był/a 
 

A. Katarzyna II. 
B. Ludwik XVIII. 
C. Królowa Wiktoria. 
D. Napoleon I Bonaparte. 

 
15. Cytadelę, symbol rosyjskiego panowania w Warszawie, wybudowano na rozkaz 

(0-1) 
A. Katarzyny II po upadku powstania kościuszkowskiego. 
B. Mikołaja I po powstaniu listopadowym. 
C. hrabiego Teodora Berga po powstaniu styczniowym. 
D. wielkiego księcia Konstantego w latach 1815-1820. 

 
 

16. Zaznacz w tabeli, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe, 
wpisując słowo PRAWDA lub FAŁSZ.            (0-5) 

 

Pierwszym dyktatorem powstania styczniowego został przedstawiciel 
ugrupowania Białych Marian Langiewicz. 

 

Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wojny 
secesyjnej był Abraham Lincoln. 

 

W czasie I wojny światowej czołgi do działań wojennych wprowadzili 
Anglicy w 1916 roku. 

 

W 1918 roku niepodległa Polska powróciła na mapy świata i Europy 
po 132 latach niewoli. 

 

Józef Piłsudski objął w 1918 roku władzę w państwie jako 
Tymczasowy Naczelnik Państwa. 

 

 


