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kod ucznia ……………. 
 

 

KONKURS Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 
dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego 

01 kwietnia 2017 r.  –  zawody III stopnia (wojewódzkie) 
 

Witamy Cię na kolejnym etapie konkursu przedmiotowego z historii   
i społeczeństwa. Pamiętaj o uważnym czytaniu zadań i wykonywaniu ich  
zgodnie z poleceniami, gdyż tylko wtedy otrzymasz punkty. Do dyspozycji masz 
60 minut.                  

Życzymy powodzenia! 
 

 
1. Rozwiąż krzyżówkę i zapisz hasło.            (0-6) 
 

     1       

  2          

 3           

   4         

  5          

     6       

    7        

    8        

   9         

  10          

11            

 
 
 
1. Herb rodu Sobieskich. 
2. Imię Boga muzułmanów. 
3. Kara Mustafa to inaczej „… Mustafa”. 
4. Ciężkozbrojna jazda polska z charakterystycznymi skrzydłami. 
5. Imię ks. Lotaryńskiego. 
6. Symbol władzy hetmańskiej. 
7. Stolica Austrii. 
8. Imię sułtana, który rządził Turcją w czasie odsieczy wiedeńskiej. 
9. Turecka niewola. 
10. Dawna stolica Polski. 
11. Tak król Sobieski nazywał swoją żonę. 
 

 
Hasło:  ..............................................................................................................................  
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W zadaniach od 2. do 7. podkreśl właściwe dokończenie zdań.      (0-6) 
 

2. Jan Sobieski został wybrany królem Polski 
A. w drugiej połowie XVI wieku. 
B. na przełomie XVI i XVII wieku. 
C. w pierwszej połowie XVII wieku. 
D. w drugiej połowie XVII wieku. 

 
   

3. Według lektury rywalami Jana Sobieskiego do tronu polskiego byli 
A. Michał Korybut Wiśniowiecki i Karol IV Lotaryński. 
B. Karol IV Lotaryński i książę Neuburgski. 
C. Stanisław Jabłonowski i Karol IV Lotaryński. 
D. Żadna z podanych odpowiedzi nie jest poprawna. 
 

4. Przeciwnikami wyboru Jana Sobieskiego na króla Polski byli 
A. Rusini. 
B. Litwini. 
C. Tatarzy. 
D. Turcy. 
 

5. 14 października 2017 r. upłynie 341 rocznica podpisania rozejmu w 
A. Stanisławowie. 
B. Kamieńcu Podolskim. 
C. Żórawnie. 
D. Buczaczu. 
 

6. Na mocy rozejmu podpisanego 14 października 1676 roku Polska odzyskała 
A. Kamieniec Podolski, ziemie ukraińskie, jeńców wziętych do niewoli przez 

Tatarów. 
B. ziemie ukraińskie, podolskie, jeńców wziętych do niewoli tatarskiej. 
C. ziemie ukraińskie, podolskie, Kamieniec Podolski. 
D. ziemie ukraińskie, podolskie, Kamieniec Podolski, jeńców wziętych do niewoli 

tatarskiej. 
 
7. Chronologicznie uporządkowany ciąg wydarzeń historycznych z czasów Jana 

Sobieskiego to:             
A. zwycięstwo pod Chocimiem, koronacja Jana Sobieskiego, rozejm żórawiński, 

odsiecz Wiednia. 
B. koronacja Jana Sobieskiego, zwycięstwo pod Chocimiem, rozejm żórawiński, 

odsiecz Wiednia.  
C. zwycięstwo pod Chocimiem, rozejm żórawiński, koronacja Jana Sobieskiego, 

odsiecz Wiednia. 
D. zwycięstwo pod Chocimiem, rozejm żórawiński, odsiecz Wiednia, koronacja 

Jana Sobieskiego. 
 

8. Uzupełnij tabelkę, wpisując w odpowiednie miejsca słowa PRAWDA lub 
FAŁSZ.                    (0-2) 

 

Informacja Prawda/fałsz 

Ostateczny pokój z Turcją zawarto po śmierci Jana III 
Sobieskiego w Karłowicach. 

 

W wyniku pokoju w Karłowicach do Polski powrócił 
Kamieniec Podolski. 
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9. Które z umieszczonych niżej zdań jest wyjaśnieniem pojęcia janczarzy? 
Wstaw znak X w odpowiednim miejscu.           (0-1)  

 

 

A. Wychowani w fanatycznej nienawiści do chrześcijan i surowej dyscyplinie, 
uzbrojeni w szable i muszkiety, uważani byli za najlepszą piechotę na 
świecie. 

 

B. Wychowani w fanatycznej nienawiści do chrześcijan i surowej dyscyplinie, 
uzbrojeni w szable i muszkiety, uważani byli za najlepszą jazdę lekką na 
świecie. 

 

C. Wychowani w fanatycznej nienawiści do chrześcijan i surowej dyscyplinie, 
uzbrojeni w szable i muszkiety, uważani byli za najlepszą jazdę ciężkozbrojną 
na świecie. 

 

  
 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadanie 10. 
 

Jeżeli staniecie się muzułmanami, będziecie ocaleni. Jeśli nie stając się nimi, 
poddacie zamek bez walki, to zastosujemy się w nim do przykazania Allacha: 
maluczkim z was ani wielmożom, bogatym ani biednym wyrządzona nie będzie żadna 
krzywda – wszyscy będziecie żyć w bezpieczeństwie i pokoju.[…] Jeśli zaś będziecie 
się sprzeciwiać i stawiać opór, wówczas z łaski Allacha Najwyższego zamek Wiedeń 
zostanie przemożną potęgą padyszacha zdobyty i opanowany, a wtedy ani jednej 
osoby nie oszczędzi się i nie pożałuje, lecz gwoli Allacha Najwyższego, który stworzył  
niebo i ziemię, a żadnych wspólników nie ma – wy sami będziecie wyrżnięci, mienie 
wasze i zapasy żywności będą złupione, zaś wasze dzieci pójdą w jasyr.  

Kara Mustafa, Odezwa do mieszkańców Wiednia, 1683 r.  
 
 
 

10.  Jakie propozycje dla obrońców Wiednia zawiera odezwa Kara Mustafy?  
Pisz całymi zdaniami, nie cytuj.            (0-3) 

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

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

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

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

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

 
Tekst źródłowy do zadania 11. 
 
Sobieski zyskał pośmiertnie jeszcze jeden liść do wieńca swej sławy. Od momentu 
odebrania Kamieńca ustały bowiem ostatecznie trwające od 458 lat najazdy tatarskie. 

Marek Hryniewicz, Bitwa pod Wiedniem 

 
11.  Zamaluj na uproszczonej osi czasu wieki, w których rozpoczęły się  

i zakończyły najazdy tatarskie na ziemie polskie.       (0-2) 
 
           

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII  
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Tekst do zadania 12. i 13. 

Izabela Czartoryska (3 marca 1746 – 17 czerwca 1835). Żona księcia Adama 
Kazimierza Czartoryskiego. Mecenas sztuki, pisarka, wielka patriotka. Zainicjowała 
otwarcie pierwszego polskiego muzeum w Puławach. Księżna Czartoryska gromadziła 
w Świątyni Sybilli oraz Domku Gotyckim pamiątki rodzinne Sieniawskich, 
Lubomirskich i Czartoryskich oraz pamiątki, które miały przypominać […] pełną 
chwały przeszłość narodową. 
 We wzniesionej w 1801 roku Świątyni Sybilli, będącej repliką świątyni Westy  
z Tivoli pod Rzymem, znalazły się pamiątki narodowe po wielkich Polakach, królach  
i hetmanach. 
 

12.  Podaj dwa wydarzenia z historii Polski, których świadkiem mogła być Izabela 
Czartoryska.                   (0-2) 

 

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

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

13.  Wybierz z powyższego tekstu słowa (pojęcia) i dopisz je przy odpowiednim 
wyjaśnieniu.                   (0-4) 
 

A. Opiekun (patron) malarzy, rzeźbiarzy, poetów –  

 
B. Instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca rzeczy z różnych 

dziedzin – 
 

C. Człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie – 
  

D. W dawnej Rzeczpospolitej najwyższy dowódca wojskowy – 
 

14. Wpisz do tabelki litery odpowiadające poszczególnym eksponatom.  (0-5) 

Eksponat W jakim muzeum jest przechowywany? 

 muzeum techniki 

 muzeum instrumentów muzycznych 

 muzeum przyrodnicze 

 muzeum etnograficzne 

 muzeum archeologiczne 

 muzeum sztuki 

 

      

    A     B     C         D         E 
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 Ilustracje do zadania 15. 
 

Autor foto. Jan Mieczkowski               www.wikipedia.pl 

         
 

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

               

15.  Kogo przedstawiają fotografie? Podaj ich imiona i nazwiska. O każdej z nich 
napisz, jak przyczyniła się do rozwoju kultury lub nauki.     (0-4) 

 
A.  ................................................................................................................................  

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

 

B.  ................................................................................................................................  

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

 

C.  ................................................................................................................................  

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

 
16.  Podaj dokładne daty agresji niemieckiej (A) i radzieckiej (B) na Polskę. (0-2) 
 
A. ……………………………………………   B. ………………………………………… 

 
17. Jak nazywał się przywódca niemiecki (A), a jak radziecki (B) w momencie  

agresji tych państw na Polskę? Podaj ich  imiona i nazwiska.    (0-2) 
 
 A. …………………………………………….  B. ………………………………………….. 
 
 Tekst do zadania 18. 
 
 Zośka to imię wojenne Tadeusza Zawadzkiego. Był w czasach okupacji niemieckiej 
przywódcą zespołu harcerskiego, który zasłynął w Warszawie z akcji małego sabotażu 
i dywersji. (…) Harcerze 23. Drużyny Warszawskiej (…) od 1941 roku wykonywali 
akcje małego sabotażu w ramach organizacji „Wawer”. 

Aleksander Kamiński, Zośka i Parasol 
 

 18. Podaj konspiracyjną nazwę ugrupowania, do którego należał T. Zawadzki.(0-1) 
 
 .........................................................................................................................................  
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W teście wykorzystano materiały źródłowe i fotograficzne pochodzące ze zbiorów 
własnych autora oraz następujących stron internetowych: 
 
 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Sybilli_w_Puławach 
 
http://www.kerstengallery.com.pl/nowosci.html 
 
http://www.garnek.pl/iwmali/1509461/kolobrzeg-muzeum-oreza-polskiego 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Świątynia_Sybilli_w_Puławach
http://www.kerstengallery.com.pl/nowosci.html

