Kod ucznia
Liczba punktów

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ZAWODY WOJEWÓDZKIE – 08.03.2019 r.

Drogi Uczniu,
witamy Cię na zawodach wojewódzkich konkursu przedmiotowego z historii.
Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo wykonać wszystkie
zadania.








Arkusz liczy 8 stron i zawiera 16 zadań.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeśli zauważysz
usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.
Polecenia czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Nie używaj korektora.
Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
Czas pracy: 90 minut.

Powodzenia!
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Zadanie 1. Uporządkuj podane wydarzenia od najstarszego, wpisując do tabeli cyfry
od 1. do 6.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
Powołanie do życia Komisji Edukacji Narodowej.
Rozpoczęcie konfederacji barskiej.
Koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Ustanowienie Orderu Virtuti Militari.
Ogłoszenie konfederacji w Targowicy.
Ilustracja do zadania 2.

Foto: archiwum własne

Zadanie 2. Czy budowla na zdjęciu reprezentuje styl klasycystyczny? Wybierz odpowiedź
A lub B oraz jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.

A.

Tak,
ponieważ nawiązuje do

B.

Nie,

1.

budowli w stylu gotyckim.

2.

średniowiecznej sztuki romańskiej.

3.

wzorców architektury antycznej.
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Zadanie 3. Podaj imiona i nazwiska postaci przedstawionych na ilustracjach, a następnie
wstaw w tabeli literę A lub B obok tekstu opisującego daną postać.

A

B
By Juliusz Kossak - [1], Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=794221
www.kresy24.pl

A. Imię i nazwisko postaci …………………………………………………………………………………………………… .
B. Imię i nazwisko postaci …………………………………………………………………………………………………… .
Marszałek Francji, naczelny wódz wojsk Księstwa Warszawskiego, zwyciężył
wojska austriackie pod Raszynem.
Działacz polityczny i niepodległościowy, współtwórca Legionów Polskich we
Włoszech, autor słów słynnej pieśni legionowej.
Uczestnik powstania kościuszkowskiego, głównodowodzący Legionów Polskich
z 1797 roku, inicjator antypruskiego wystąpienia w Wielkopolsce w 1806 roku.
Naczelnik powstania z 1794 roku, uczestnik wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, fortyfikator.
Zadanie 4. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Obrady kongresu wiedeńskiego, który miał uporządkować sytuację w Europie po „burzy
napoleońskiej”, trwały od
A. września 1814 roku do września 1815 roku.
B. od czerwca 1814 roku do września 1815 roku.
C. od czerwca 1814 roku do czerwca 1815 roku.
D. od września 1814 roku do czerwca 1815 roku.

3

Źródła do zadania 5.
A.
Jenerał się poddać nie chce,
Ale się staruszek broni
Oparłszy się na ołtarzu,
Na białym bożym obrusie,
I tam łokieć położywszy,
Kędy zwykle mszały kładą,
Na lewej ołtarza stronie,
Gdzie ksiądz Ewangelią czyta.

"Aby miasto pamiętało
I mówiły polskie dziatki,
Które dziś w kołyskach leżą
I bomby grające słyszą,
Aby, mówię, owe dziatki
Wyrósłszy wspomniały sobie,
Że w tym dniu poległ na wałach
Jenerał – z nogą drewnianą”.
https://literat.ug.edu.pl/jswiersz

B.

www.pinakoteka.zascianek.pl

Zadanie 5. Na podstawie źródeł i wiedzy własnej wykonaj polecenia A i B.
A. Zapisz imię i nazwisko uczestnika powstania listopadowego, bohatera wiersza Juliusza
Słowackiego.
.............................................................................................
B. Podaj nazwę miasta, o które chodzi w słowach: Aby miasto pamiętało.
..............................................................................................
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Zadanie 6. Podkreśl trzy następstwa powstania styczniowego.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Budowa cytadeli w Warszawie.
Likwidacja resztek autonomii Królestwa Polskiego.
Wielka Emigracja.
Wprowadzenie tzw. Statutu Organicznego.
Likwidacja polskiego uniwersytetu w Warszawie.
Masowe zesłania na Syberię i na katorgę.
Intensywna rusyfikacja trwająca do początków XX wieku.

Tekst do zadania 7.
Chłopcy przyglądali się z początku nieufnie i Janowi, i jego uśmiechom, powoli
wszakże zaczęli nabierać zaufania do jednego i drugiego. I niebawem stała się rzecz
nadzwyczajna i prawdziwie niesłychana: do starego stróża uczniowie cisnęli się jak do
przyjaciela...
Nierzadko można było widzieć Jana, jak siedząc na zydlu i trzymając na jednym
z kolan jednego malca, na drugim drugiego, opowiadał im wojenne epizody swego życia.
Miał zaś do opowiadania niemało, bo z niejednego pieca jadał... suchary żołnierskie. Pod
Grochowem widział kirasjerów w zbrojach, co najpierw wszystko łamali przed sobą, a potem
padli i podnieść się nie mogli, tak ich grube blachy obciążały (…).
Wiktor Gomulicki: Wspomnienia niebieskiego mundurka, Warszawa 1969.

Zadanie 7. Wykorzystując informacje z tekstu i własną wiedzę, uzupełnij poniższe zdanie.
Stary stróż imieniem Jan brał udział w powstaniu ………………………………………………….,
które rozpoczęło się w roku ………………..….., a zakończyło w roku ……………………….. .
Zadanie 8. Podaj dokładną datę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach
niewoli.
................................................................................................................................................................
Zadanie 9. Którą okrągłą rocznicę rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
upamiętniono wydaniem tej okolicznościowej pięciozłotówki?

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2017

................................................................................................................................................................
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Zadanie 10. Do ilustracji dopisz imiona i nazwiska prezydentów polskich z lat 1922-1947,
a następnie uzupełnij tabelkę.

A. ……………………………………………….…

B. ……………………………………………….……

C. ……………………………………………….…….

D. ………………………………………………………

1.

Lata sprawowania
urzędu
1922-1922

2.

1922-1926

3.

1926-1939

4.

1939-1947

Lp.

Imię i nazwisko prezydenta
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Zadanie 11. Na podstawie lektury konkursowej wyjaśnij, w jakich okolicznościach Gdańsk
został po I wojnie światowej Wolnym Miastem Gdańskiem.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Ilustracja do zadania 12.

https://ckziumragowo.pl/szkolne-artykuly/2019/Wojna-na-znaczki

A

B

Zadanie 12. Wykorzystując informacje z lektury, napisz, który z powyższych znaczków
(A czy B) wywołał niezadowolenie władz niemieckich Wolnego Miasta Gdańska i dlaczego.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 13. Podaj nazwę – podpisanego 23 VIII 1939 roku w Moskwie – paktu o nieagresji
pomiędzy ZSRR a III Rzeszą, do którego dołączony był tzw. tajny protokół dotyczący m.in.
Polski.
................................................................................................................................................................
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Zadanie 14. Wykorzystując informacje z lektury, wyjaśnij pojęcie przedmoście rumuńskie.
................................................................................................................................................................

Zadanie 15. Podkreśl chronologicznie uporządkowany ciąg wydarzeń.
A. Kapitulacja Warszawy, powstanie Służby Zwycięstwu Polski, ostatni rozkaz generała
Franciszka Kleeberga do żołnierzy SGO Polesie, ucieczka władz polskich do Rumunii.
B. Powstanie Służby Zwycięstwu Polski, kapitulacja Warszawy, ucieczka władz polskich
do Rumunii, ostatni rozkaz generała Franciszka Kleeberga do żołnierzy SGO Polesie.
C. Ucieczka władz polskich do Rumunii, powstanie Służby Zwycięstwu Polski, kapitulacja
Warszawy, ostatni rozkaz generała Franciszka Kleeberga do żołnierzy SGO Polesie.
D. Ucieczka władz polskich do Rumunii, kapitulacja Warszawy, powstanie Służby Zwycięstwu
Polski, ostatni rozkaz generała Franciszka Kleeberga do żołnierzy SGO Polesie.
Zadanie 16. Połącz w pary miejsca bitew z nazwami jednostek wojskowych, które brały w
nich udział. Odpowiedź zapisz za pomocą liter przypisanych wydarzeniom i jednostkom.
Wykorzystaj wszystkie podane przykłady.
………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

A. Bój pod Mławą.
B. Bój pod Mokrą.
C. Bitwa pod Kockiem.
D. Bitwa nad Bzurą.
E. Bitwa o Narwik.
F. Bitwa pod Falaise.
G.Bitwa o Monte Cassino.

H. Armia Poznań i Pomorze
I. 1 Dywizja Pancerna.
J. 2 Korpus Polski.
K. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich.
L. 20. Dywizja Piechoty (Armia Modlin)
M. Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie.
N. Wołyńska Brygada Kawalerii.
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