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kod ucznia ………………. 
 

 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

05 lutego 2016 r.  –  zawody II stopnia (rejonowe) 
 

Witamy Cię na kolejnym etapie „Konkursu przedmiotowego  
z historii  i społeczeństwa”. 

Pamiętaj, abyś przed rozwiązaniem zadań uważnie przeczytał polecenia. 
Na ich wykonanie przeznacza się 60 minut.     

            Życzymy powodzenia! 
 

 
1. Uzupełnij zdania, wpisując  brakujące słowa.         (0-3) 
 
Wiek XXI rozpoczął się w roku ……………………….. , a zakończy w roku ………… . 

Obecnie więc żyjemy w ……………………….. tysiącleciu. 

 
2. Do wybranych opisów dopisz właściwe pojęcia: mity, teatr, filozofia.   (0-3) 
 
A. Dosłownie oznacza umiłowanie mądrości; nauka, która wyraża ogólne poglądy 

na świat i pozycję człowieka w świecie …………………………………………………… 
 

B. Narodził się z obrzędów ku czci boga Dionizosa, aby uczyć, bawić i wychowywać 
starożytnych Greków ……………………………………. 
 

C. Z nich dowiadujemy się, jak Grecy wyobrażali sobie powstanie świata, 
narodziny bogów i ludzi lub czyny herosów …………………………………….…….. 
 

 
3. Które z informacji podanych w tabeli odnoszą się do postaci przedstawionej  

na ilustracji? Wskaż trzy takie informacje, wstawiając znak X w odpowiednich 
kratkach.                    (0-3) 
 

             www.bliskieidalekie.pl 

 
 

 Wyniesiono go na ołtarze w XIII wieku. 

 Urodził się w XVI wieku w Asyżu. 

 Jego historię „opowiadają” słynne Drzwi gnieźnieńskie. 

 Jest patronem ekologów i ekologii. 

 Zginął, szerząc chrześcijaństwo wśród Prusów. 

 Autor reguły zakonu benedyktynów. 

 Z jego inicjatywy przygotowano pierwszy w historii 
żłóbek Dzieciątka Jezus. 
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4. Wykorzystując własną wiedzę oraz wszystkie podane pojęcia, imiona oraz datę, 
ułóż krótką informację na temat zjazdu w Gnieźnie. Podane pojęcia i imiona 
możesz odmieniać. Pamiętaj o poprawnej ortografii.       (0-8) 
 
biskup Wojciech, arcybiskupstwo, cesarz niemiecki, 1000 r., Bolesław 
Chrobry, pielgrzymka, Prusowie, diadem. 
 
 .......................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, wpisując do tabelki oznaczające  
je litery.                     (0-5) 

  
A. Hołd pruski. 
B. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. 
C. Unia lubelska. 
D. Powstanie Akademii Krakowskiej. 
E. Koniec panowania dynastii Piastów w Polsce. 
 
 

1 2 3 4 5 

     

 
 

6. Przeczytaj tekst, obejrzyj mapę  i wykonaj związane z nimi polecenia.  (0-5) 
 
Ziemia jest tam doskonała i żyzna, zdaje się nadawać do zasiewów i uprawy, 
do hodowli każdego bydła oraz zakładania miast i wsi. […] Tutaj jest wiele 
korzeni, wielkie kopalnie złota oraz innych kruszców. Mieszkańcy tej wyspy, 
podobnie jak wszystkich innych, jakie odkryłem i poznałem, […] nie mają żadnej 
religii ani bałwochwalstwa. Wierzą jedynie, że w niebie mieszka wszelka moc, 
wszelkie dobro; wierzą niezbicie, że ja z moimi okrętami i moi ludzie zstąpiliśmy 
z nieba. W tym przekonaniu przyjęli mnie wszędzie z oznakami czci, zaledwie 
pozbyli się trwogi. 

K. Kolumb; Dziennik podróży, 1493 
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Źródło: Wikipedia 

 
A. Kto jest autorem tego tekstu? 

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

B. Dlaczego mieszkańcy wyspy przyjęli podróżników z wielką czcią? 
 
 .......................................................................................................................  

 
C. Jakie bogactwa znajdowały się na wyspie? 

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

D.  Jaką literą zaznaczono na mapie wyprawę opisaną w tekście? 
 
 .......................................................................................................................  
 

E. Jakie wnioski dotyczące budowy Ziemi wyciągnięto z podróży oznaczonej  
na mapie literą B? 
 
 .......................................................................................................................  
 

 
7. Uzupełnij zdanie, wpisując w miejsce wykropkowane odpowiednią literę  

z taśmy chronologicznej.                (0-1) 
                        

 

A B C D E F G H 

1350   1400     1450         1500         1550         1600          1650          1700 
 

A. Półwiecze, w którym miała miejsce wyprawa opisana w tekście do zadania 6., 

oznaczono na taśmie literą …………. .  
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8. Uzupełnij tekst.                   (0-7) 
 

Ustawa zasadnicza, czyli inaczej ………………………………………, to zbiór 

najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Określa podstawy ustroju 

państwa, wyznacza kompetencje organów władzy, zawiera katalog …………….  

i …………….………….… obywateli. Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza 

została uchwalona w roku …………….……... Zgodnie z nią organem władzy 

ustawodawczej w Polsce jest ………………………………………, a wykonawczej 

…………………………………………………..……  i ………………………………… . 

 

9. Podkreśl punkt, w którym wymienione są prawa obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej zapisane w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej.   (0-1) 

 
A. Prawo do życia, jazdy bez biletu środkami komunikacji miejskiej, wolności 

sumienia i wyznania, własności i dziedziczenia. 
B. Prawo do wyrażania własnych poglądów, ochrony prywatności, obrażania 

innych słowem lub czynem, skargi konstytucyjnej. 
C. Prawo do informacji, ochrony zdrowia, skargi konstytucyjnej, własności  

i dziedziczenia.  
D. Prawo do przestrzegania prawa, wolności sumienia i religii, ochrony zdrowia, do 

nauki. 
 

 
10.  Zdecyduj, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz do tabelki słowo 

PRAWDA lub FAŁSZ.                  (0-4) 
  

zdania prawda/fałsz 

Unia lubelska została zawarta w roku 1569 pomiędzy 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów i Wielkim Księstwem Litewskim. 

 

Hetmanem, który odniósł wielkie zwycięstwo nad Turkami w 
1683, był Stefan Czarniecki.  

 

Husaria to ciężkozbrojna jazda polska od XVI do XVIII wieku, elita 
kawalerii polskiej.  

 

Polska utraciła Gdańsk na rzecz Prus podczas pierwszego 
rozbioru, czyli w roku 1772. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


