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KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ETAP REJONOWY  – 11.02.2020 r. 

 

 

Drogi Uczniu, 

witamy Cię na II etapie konkursu przedmiotowego z historii. Przeczytaj uważnie 

instrukcję i postaraj się prawidłowo wykonać wszystkie zadania. 

 

 

 Arkusz liczy 8 stron i zawiera 14 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! 

 

Kod ucznia  

Liczba punktów  
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Zadanie 1. Napisz, jakiemu ludowi zawdzięczamy      

  

wynalezienie koła,  

odkrycie właściwości igły magnetycznej,  

wprowadzenie kalendarza juliańskiego,  

narodziny teatru.  

 

 

 

Mapa, ilustracja i tekst do zadania 2. 

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych. Baza narzędzi dydaktycznych. (ibe.edu.pl) 
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         http://blog.nitkinatury.pl/len                

  

[…] Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! […] Nie będziesz wzywał imienia Pana 
Boga twego do czczych rzeczy […] Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni 
będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku 
czci pana, Boga twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy [...] Nie 
będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł [...] Nie będziesz pożądał domu 
bliźniego twego […] 

  Cyt. za: Maresz T., Juszczyk K., Historia w źródłach nie tylko pisanych, cz.1, Toruń 2004. 
 

Zadanie 2. Dokończ zdania, wpisując w miejsce kropek odpowiednią cyfrę. 

A. Przedstawione na ilustracji malowidło przedstawia postaci charakterystyczne dla cywilizacji 

zaznaczonej na mapie cyfrą ……… . 

B. Tekst źródłowy opisuje zasady religii ludu zamieszkującego obszar zaznaczony na mapie 

cyfrą ……… . 

Zadanie 3. Przeanalizuj informacje podane w tabelce, a następnie napisz, która  
z wymienionych w niej postaci:         
 

A. żyła ok. 69 lat i zasłynęła z wielkiej mądrości ....................................................................  

B. urodziła się w I w. p.n.e., a zmarła w I wieku n.e. ..............................................................  

       C. urodziła się w I połowie VIII wieku .....................................................................................  

 

Imię Lata życia 

Salomon ok. 1000 r. p.n.e. – 931 r. p.n.e.  

Perykles ok. 495 r. p.n.e. – 429 r. p.n.e.  

Juliusz Cezar 100 r. p.n.e. – 44 r. p.n.e.  

Oktawian August 63 r. p.n.e. – 14 r.  

Karol Wielki ok. 747 – 814 r.  
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Zadanie 4. Podkreśl postać, która nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór. 

A. Isztar 

B. Ozyrys 

C. Zeus 

D. Mars 

E. Odyseusz 

F. Jahwe 

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

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

 

Zadanie 5. Podkreśl trzy wydarzenia lub zjawiska, które przyczyniły się do kryzysu monarchii 
wczesnopiastowskiej w XI wieku. 
 
A. koronacje królewskie 
B. spory o władzę w rodzie Piastów 
C. konflikt z sąsiadami o ziemie przyłączone do Polski przez Bolesława Chrobrego 
D. przyjęcie chrztu przez Mieszka I 
E. nadal słaba łączność pomiędzy poszczególnymi ziemiami państwa polskiego 
F. misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha 
 
 
Zadanie 6. Na podstawie źródła i wiedzy własnej wykonaj polecenia A, B i C. 
 
O orłach i promieniach niebieskich zesłanych z nieba dla straży nad ciałem oraz o zrośnięciu 
jego członków.  

Lecz Bóg Wszechmogący, który w dziełach swoich zawsze jest godny chwały,  
a w świętych swoich uwielbiony, zesłał natychmiast ziemskie i niebieskie stworzenia, aby 
wskazały szczątki jego chwalebnego męczennika i strzegły ich. W pobliżu bowiem ukazały się 
nadlatujące z czterech stron świata, wysłane przez Boga cztery orły, które krążąc wysoko nad 
miejscem męki nie pozwalały, aby sępy i inne krwiożercze ptaki zbliżały się do świętego ciała. 
Na tej pełnej czci straży trwały noc po dniu i dzień po nocy. Czy mam mówić o nocy, czy o dniu? 
Raczej powiedziałbym, że to dzień, a nie noc. Była to bowiem inna noc, o której napisano:  
A noc jak dzień się rozjaśni. Ile mianowicie rozrzuconych było części świętego ciała, tyle  
w poszczególnych miejscach rozbłysło niebiańskich świateł dziwnej jasności. Wydawało się, że 
samo niebo udzieliło ziemi swego blasku i chwały, ponieważ można było sądzić, że ziemia 
rozjaśniona jest jakby światłem gwiazd i jak gdyby promieniami słońca. Ośmieleni tym 
radosnym cudem i ożywieni gorliwą pobożnością niektórzy z ojców zapragnęli zebrać 
rozrzucone szczątki członków i krok za krokiem zbliżyli się do miejsca męki. Cud 
niewypowiedziany! Znaleźli ciało nienaruszone, zbroczone krwią, lecz bez żadnego śladu blizn, 
podjęli je, zabrali i namaszczone kosztownymi wonnościami złożyli w tymże kościele  
Św. Michała, obok wejścia do kościoła. I przez całe dziesięć lat, kiedy relikwie ciała  
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św. Stanisława męczennika spoczywały pogrzebane w kościele Św. Michała, nie ustąpił z tego 
miejsca ustawiczny blask owych świateł. 

http://staropolska.pl/sredniowiecze/hagiografia/wincenty_z_kielczy_ 

 
A. Napisz, o jakim cudzie związanym ze św. Stanisławem opowiada tekst. 
 
 ......................................................................................................................................................  

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

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

 

 B. Wpisując w tabelkę znak X, wskaż władcę, za czasów którego wydarzyła się opisana historia. 

 

Mieszko I  

Bolesław Chrobry  

Bolesław Śmiały  

Bolesław Krzywousty  

Kazimierz Wielki  

 

C.  Podkreśl właściwe zakończenie zdania. 

Święty Stanisław stał się symbolem dążeń do jedności narodowej w okresie 

I. rozbicia dzielnicowego Polski. 

II. wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku. 

III. walki o zachowanie niepodległości w XVIII wieku. 

 
Zadanie 7. Wykonaj polecenia A i B. 
 
A. Do każdego z władców dopasuj ziemie, które znajdowały się pod jego panowaniem. 
 
Henryk Pobożny – ziemie oznaczone liczbą ……… . 

Przemysł II – ziemie oznaczone liczbą ……… . 

Wacław II – ziemie oznaczone liczbą ……… . 

 

I. Pomorze Gdańskie, Wielkopolska 

II. Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Małopolska, Kujawy, ziemia sieradzka i łęczycka. 

III. Śląsk, Wielkopolska, Małopolska. 
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B. Napisz, który z wymienionych wyżej władców pochodzi z dynastii Przemyślidów. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Zadanie 8. Nazwij style architektoniczne przedstawionych na ilustracji. 
 
 

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

 
                                                                                                                                                                             Foto: archiwum własne autora 

C.  ………………………………………………………….. 
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Zadanie 9. Wpisując do tabeli odpowiednie litery, przyporządkuj każdemu władcy jedno 
odpowiadające mu dokonanie. Uwaga: jeden władca zostanie bez wpisu. 
 
 
A. pokonanie Krzyżaków pod Płowcami 
B. spisanie praw – statut wiślicki i piotrkowski 
C. wprowadzenie urzędu starosty 
D. utworzenie piechoty wybranieckiej 
E. ufundowanie Kaplicy Zygmuntowskiej 
F. odzyskanie Pomorza Gdańskiego z rąk Krzyżaków 
 
 

Przemysł II  

Wacław II czeski  

Władysław Łokietek  

Kazimierz Wielki  

Kazimierz Jagiellończyk  

Zygmunt II Stary  

Stefan Batory  

 
 
Ilustracja do zadania 10. i 11.  
 

 
twojahistoria.pl 

 
Zadanie 10. Nazwij  formację  wojskową, którą Wojciech Kossak przedstawił na obrazie 
Bitwa pod Kircholmem. 
 
 ......................................................................................................................................................  
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Zadanie 11. Uzupełnij tekst. 
 

Bitwa pod Kircholmem miała miejsce w ……………… roku. Królem Polski był wówczas 

pochodzący z dynastii …………………………….. Zygmunt III. Było to jedno z najświetniejszych 

zwycięstw oręża polskiego w dziejach I Rzeczypospolitej. Wojska polsko-litewskie pod wodzą 

hetmana ………………………….................................................................... rozgromiły liczniejszą 

armię …………………………………………. .   

Zadanie 12. Wskaz trzy informacje charakteryzujące polskiego sarmatę.  
Wstaw X w odpowiednie kratki w tabelce. 
 
 

A. Był dumny z ustroju państwa, a także   
szanował rodzinę oraz tradycję. 

 

B. Lubił uczty i polowania. 
 

C. Kształcił się i dużo czytał. 
 

D. Był tolerancyjny dla innych kultur  
i wierzeń. 

 

E. Za swój obowiązek uważał obronę 
wiary katolickiej. 

 

F. Chętnie wyjeżdżał za granicę, aby 
poznawać, np. nowe metody uprawy roli. 

 

 
Wikipedia.pl 
 

Zadanie 13. Podkreśl w zdaniu właściwe określenie. 

Według Monteskiusza władza – wykonawcza / ustawodawcza / sądownicza – stanowi prawa  

w państwie oraz kontroluje ich wprowadzanie przez rząd. 

 
Zadanie 14.  Stanisław Konarski otrzymał medal Sapere auso, co oznacza: Temu, który 

odważył się być mądrym. Napisz krótko, na czym polegała jego mądrość. 

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

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

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


