
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

11 LUTEGO 2020 r.  –  etap rejonowy 
 

WZORY  ROZWIĄZAŃ  I  KRYTERIA  PUNKTOWANIA 
 

Nr 

zada

nia 

Proponowana odpowiedź 
Liczba 

punktów 

1.  
sumeryjskiej, chińskiej, rzymskiej, greckiej – przyznajemy po jednym punkcie za 
każdą poprawną odpowiedź. 

0-4 

2.  
A. cyfra 3, B. cyfra 2 – przyznajemy po jednym punkcie za każdą poprawną 
odpowiedź. 

0-2 

3.  
A. Salomon, B. Oktawian August, C. Karol Wielki – przyznajemy po jednym 

punkcie za każdą poprawną odpowiedź. 
0-3 

4.  

E. Odyseusz. Uzasadnienie: Odyseusz w mitologii greckiej to król Itaki; bohater 
„Odysei” Homera. Nie jest bogiem. Pozostałe postaci to bogowie różnych ludów.  
Jeden punkt przyznajemy za poprawny wybór postaci i jeden punkt za właściwe 
uzasadnienie. 

0-2 

5.  

B. spory o władzę w rodzie Piastów, C. konflikt z sąsiadami o ziemie przyłączone 
do Polski przez Bolesława Chrobrego, E. nadal słaba łączność pomiędzy 
poszczególnymi ziemiami państwa polskiego – przyznajemy po jednym punkcie 
za każdą poprawną odpowiedź. 

0-3 

6.  
A. Tekst opowiada o cudownym zrośnięciu się poćwiartowanego ciała świętego 
Stanisława, B. Bolesław Śmiały, C. rozbicia dzielnicowego – przyznajemy po 
jednym punkcie za każdą poprawną odpowiedź. 

0-3 

7.  
A. Henryk Pobożny – III., Przemysł II – I., Wacław II – II. 
B. Wacław II – przyznajemy po jednym punkcie za każdą poprawną odpowiedź 

0-4 

8.  
A. gotycki (gotyk), B. romański (romanizm), C. klasycyzm (styl klasycystyczny) – 
przyznajemy po jednym punkcie za każdą poprawną odpowiedź.  
Nie przyznajemy punktu za odpowiedź – klasyczny. 

0-3 

9.  

Przemysł II – bez wpisu,  
Wacław II czeski – wprowadzenie urzędu starosty,  
Władysław Łokietek – pokonanie Krzyżaków pod Płowcami, 
Kazimierz Wielki – spisanie praw – statut wiślicki i piotrkowski, 
Kazimierz Jagiellończyk – odzyskanie Pomorza Gdańskiego z rąk Krzyżaków, 
Zygmunt Stary – ufundowanie kaplicy Zygmuntowskiej, 
Stefan Batory – utworzenie piechoty wybranieckiej. 
Przyznajemy po jednym punkcie za każde poprawne przyporządkowanie. 

0-6 

10.  husaria 0-1 

11.  
1605 roku, Wazów, Jana Karola Chodkiewicza, szwedzką. Przyznajemy po 

jednym punkcie za każdy poprawny wpis. 
0-4 

12.  
A. Był dumny z ustroju państwa, a także szanował rodzinę oraz tradycję.  
B. Lubił uczty i polowania. E. Za swój obowiązek uważał obronę wiary 

katolickiej. Przyznajemy po jednym punkcie za każde poprawne wskazanie. 

0-3 

13.  
Według Monteskiusza władza ustawodawcza stanowi prawa w państwie oraz 
kontroluje ich wprowadzanie przez rząd. 

0-1 

14.  
Dostrzegał wady ustrojowe I Rzeczypospolitej i nie bał się o nich głośno mówić  
i pisać. W swoim dziele O skutecznym rad sposobie krytykował zasadę liberum 
veto. 

0-1 

 
Nie przyznajemy połówek punktu!                                                                         Maksymalna liczba punktów: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


