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KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

ETAP II (Rejonowy) 

 

 

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie 

instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

 

 Arkusz  liczy 16 stron i zawiera 18 zadań.  

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeżeli 

zauważysz usterki, zgłoś je do Rejonowej Komisji Konkursu Historycznego. 

 Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i wpisz 

poprawną.  

 Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do 

tego przeznaczonym. 

 W każdym pytaniu zaznacz X prawidłową odpowiedz. 

 Czas pracy 90 minut.  

 Maksymalna ilość 60 punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA 
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Zadanie 1 (0-1 pkt) 

Zaznacz  X fałszywą odpowiedź. 

Kandydatami do tronu polskiego podczas pierwszej wolnej elekcji byli:  

a) Henryk Walezy 

b) Iwan IV Groźny 

c) Stefan Batory 

d) Maksymilian II 

 

Zadanie 2 (0-2 pkt) 

Przeanalizuj zamieszczoną ilustrację i posiłkując się wiedzą pozaźródłową wykonaj polecenia. 

A. Zaznacz X, którego wydarzenia historycznego dotyczy reprodukcja. 

 

a) powstanie  Chmielnickiego 

b) najazd szwedzki 

c) rokosz Lubomirskiego 

d) rokosz Zebrzydowskiego 

 

B. Zaznacz X prawidłową odpowiedź. Kto był królem polskim w trakcie wydarzeń przedstawionych na 

ilustracji? 

a) Stefan Batory 

b) Zygmunt III Waza 

c) Władysław IV 

d) Jan Kazimierz 
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Zadanie 3 (0-4 pkt) 

 

Przyporządkuj daty do odpowiednich wydarzeń. Obok daty w wykropkowanym miejscu wpisz cyfrę 

odpowiedniego wydarzenia. 

 

a)  1657(....................................)            1) traktaty welawsko-bydgoskie 

b)  1658(....................................)            2) pokój w Buczaczu 

c)  1619(....................................)            3) rozejm w Dywilinie 

d)  1672(....................................)            4) ugoda w Hadziaczu 

 

Zadanie 4 (0-10 pkt) 

 

A. Każdą ilustrację podpisz imieniem odpowiedniego władcy polskiego, wybierając je spośród podanych  

w ramce. 

 

 

                      
 

 

a).....................................................  b)............................................................. 
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c)................................................................................. 

 

 
 

d).................................................................................... 
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     e).................................................. 

 

Jan III Sobieski, Zygmunt III Waza, Władysław IV , Henryk Walezy, Stefan Batory, Jan Kazimierz 

 

B. Do każdego wydarzenia dopisz imię odpowiedniego polskiego władcy panującego w danym okresie. 

 

a) Zawarł w Jaworowie tajne przymierze z Francją........................................................ 

b) Objął tron  królewski po śmierci swojego brata, Karola IX  ...................................... 

c) Władca ten pokonał w trzech kampaniach wojennych wojska  

Iwana IV Groźnego..................................................................................................... 

d) Objął tron polski po zwycięstwie Jana Zamoyskiego  w bitwie pod Byczyną............ 

e) Stworzył w Warszawie nadworny teatr operowy......................................................... 

 

Zadanie 5 (0-4 pkt) 

 

 Przy każdym z podanych niżej stwierdzeń wpisz literę „P”, jeśli jest ono prawdziwe lub „F”, jeśli jest fałszywe. 

 

a) Konkurent Sasów do tronu, Stanisław Leszczyński, osiadłszy we Francji napisał traktat pod 

znamiennym tytułem „ Głos wolny wolność ubezpieczający”................. 

b) Najsłynniejszymi malarzami epoki stanisławowskiej byli Włosi: Marcello Bacciarelli i Bernardo Belotto, 

zwany Canaletto, oraz nadworny malarz Czartoryskich- spolszczony Francuz Jan Piotr 

Norblin.............................................. 

c) Katarzyna II dążyła do przeprowadzenia detronizacji Augusta II Wettina................ 

d) W konstytucji 3 maja wzorem angielskim wprowadzona została zasada, ze powołani przez króla 

ministrowie są odpowiedzialni przed sejmem ........................ 
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Zadanie 6 (0-3 pkt) 

 

W zamieszczonym wykazie wydarzeń  z okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) 

wskaż wydarzenia   z okresu obrad Sejmu Wielkiego. 

Zaznacz „X” prawidłowe odpowiedzi. 

 

a) konfederacja targowicka 

b) bitwa pod Zieleńcami 

c) konfederacja barska 

d) konstytucja 3 maja 

e) tzw.”czarna procesja” 

 

 

 

Zadanie 7  (0-1 pkt)  

 

Hasło wzywające do walki w  powstaniu kościuszkowskim  wzorowane było  po części na haśle rewolucji 

francuskiej. Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź. 

 

Hasło insurekcji kościuszkowskiej brzmiało:  

 

a) „wolność,całość, niepodległość” 

b) „wolność,równość, niepodległość” 

c) „wolność, braterstwo, niepodległość” 

d) „wolność,równość,braterstwo” 

 

 

 

 

 

Zadanie 8 (0-4 pkt) 

 

Przeanalizuj zamieszczoną mapę, na której przedstawione są trzy rozbiory Rzeczypospolitej. Rozstrzygnij, czy 

podane informacje są prawdziwe (P)  

czy fałszywe (F). 
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a) Podole w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej znajdowało się  w zaborze 

rosyjskim.................................................................................................................. 

b) Po II rozbiorze Lublin znajdował się w zaborze austriackim.................................. 

c) Warszawa po III rozbiorze znajdowała się w zaborze pruskim............................... 

d) Kurlandia znalazła się pod zaborem rosyjskim po III rozbiorze.............................. 

 

Zadanie 9  (0-4 pkt) 

 

Rozstrzygnij, czy podane informacje odnoszące się do czołowych postaci okresu  oświecenia w Europie i w 

Polsce są prawdziwe, czy fałszywe. Przy każdym z podanych niżej stwierdzeń wpisz literę „P”, jeśli jest ono 

prawdziwe lub „F”, jeśli jest fałszywe. 

 

a) Ekonomista brytyjski, Adam Smith, był twórcą zasady liberalizmu ekonomicznego- czyli teorii 

wolności gospodarczej....................................................... 

b) Tadeusz Kościuszko i  Kazimierz Pułaski byli absolwentami Collegium 

Nobilium........................................................................................................................... 
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c) Z inspiracji Stanisława Augusta  włoski architekt  Dominik Merlini oraz Saksończyk Jan Chrystian 

Kamsetzer  zaprojektowali zespół pałacowy w 

Łazienkach........................................................................................................................ 

d) Za „ojców” epoki oświecenia uważa się: Kartezjusza,  Johna Locke’a, Olivera Cromwella,Tomasza 

Morusa............................................................................................ 

 

Zadanie 10 (0-1 pkt) 

 

Zamieszczona poniżej mapa przedstawia podział ziem polskich w XIX wieku. Przeanalizuj treść mapy i na 

podstawie uzyskanej wiedzy zaznacz „X” prawidłową odpowiedź. 

 
 

 

 

a) Mapa odzwierciedla podział ziem polskich, jakiego dokonano na kongresie wiedeńskim. 

b) Mapa przedstawia terytorium Księstwa Warszawskiego po 1809 roku. 

c) Mapa przedstawia wyłącznie obszar Księstwa Warszwskiego utworzonego na mocy pokoju w Tylży. 

d) Na mapie przedstawiono podział ziem polskich z okresu Wiosny Ludów. 
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Zadanie 11 (0-2 pkt) 

 

Przeanalizuj fragment listu Zygmunta  Krasińskiego, a następnie posiłkując się wiedzą pozaźródłową 

wykonaj polecenia :  

 

 

30 marca, Nicea; 

 

[...] Austriacy sprawują się jak najszkaradniej, najbezecniej, najgwałtowniej; wszystkich winnych czy 

niewinnych aresztują; pomagają im Moskale i Prusacy; a rzekomo [sic!] ganiąc ich postępowanie. 

Najokropniejsze  mordy wciąż w Galicji, nie ma wyobraźni ludzkiej, zdolnej sobie wystawić rzeczywistości 

okropne, które się tam dzieją. W Królestwie wszystko jeszcze niepewne. Gdyby się rzecz udała, wiadomo to 

wszystkim, że Tyssowski nie miał pozostać na urzędzie ale zastąpić go miał  Edward [...], mający zamiary 

podobne Robespierowym. Mówią, że go zabito podczas procesji do Wieliczki. 

Przesyłam Ci ten wypis. Edward to dobry chłopiec, ale koniecznie sobie ubrdał, że Robespier [sic!] wielka 

historyczna figura, i odtąd zaprzągł się w małpowanie figury onej wielkiej [...], a w gruncie rzeczy dusza 

poczciwa, serce namiętnie polskie, lecz ciasny umysł i próżność olbrzymia. Dowiódł głupstwa najgłupszego 

klub zakładając zaraz trzeciego dnia w Krakowie i pisząc nań prawa. Gdyby był dyktatorem został, nazajutrz 

po nim chyba koń jego byłby nastąpił, bo nie tacy ludzie narody do zwycięstwa prowadzą. Miał lat 

dwadzieścia trzy, nie więcej. 

 

[w:] Od Hammurabiego do Fukujamy. Przekazy źródłowe z ćwiczeniami, t.2, opr. D. Ostapowicz, S. 

Suchodolski, D. Szymikowski, Gdańsk 2000           

 

 

A. Zaznacz „X” prawidłową  odpowiedź. Opisane  w tekście źródłowym wydarzenia dotyczą okresu: 

 

a) wojen napoleońskich 

b) powstania listopadowego 

c) powstania krakowskiego 

d) powstania styczniowego 

 

 

B. Podaj nazwisko wymienionego  w tekście przywódcy o imieniu Edward, który „miał zamiary podobne 

Robespierowym” 

 

........................................................................................................................................ 
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Zadanie 12 (0-4 pkt) 

 

Przyporządkuj fragmentom biografii odpowiednie osoby z podanej niżej listy umieszczonej w ramce. Wpisz 

nazwisko i imię postaci w miejsca wykropkowane. 

 

a) Historyk i polityk, uczestnik powstania listopadowego.Od 1831 roku na emigracji we Francji a potem w 

Belgii, przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego.Rzecznik ustroju republikańskiego, inspirator 

prób zjednoczenia emigracji.  

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

b) Książę, polityk, dyplomata. Uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku, od 1795 roku przebywał w 

Petersburgu . W 1815 z ramienia Rosji uczestnik kongresu wiedeńskiego. Podczas powstania 

listopadowego zwolennik rokowań z carem. Od 1831 roku na emigracji we Francji.Odzyskanie 

niepodległości upatrywał w pomocy państw zachodnich, licząc na wojnę między mocarstwami.  

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

c) Książę, polityk, działacz gospodarczy. Minister skarbu Królestwa Polskiego. Realizator modernizacji i 

rozbudowy przemysłu Królestwa Polskiego, rzecznik intensyfikacji handlu z Rosją .  

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

d) Książę, generał, marszałek Francji. Dowódca wojsk koronnych w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami. 

Związany z Napoleonem I, organizator i wódz naczelny  armii Księstwa Warszawskiego. Dowódca wojsk 

polskich w wojnie 1809 roku z Austrią . Ranny podczas osłaniania odwrotu armii napoleońskiej spod 

Lipska. 

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

 

 

 

Joachim Lelewel; Adam  Jerzy Czartoryski; ks.Józef Poniatowski;  

Ksawery Drucki-Lubecki; Fryderyk Chopin; Józef Sułkowski 

 

 

 

Zadanie 13 (0-8 pkt) 

 

Przyporządkuj wynalazkom imię i nazwisko wynalazcy. W wykropkowanym miejscu obok wynalazku wpisz  

numer odpowiedniej postaci.  

 
a). szczepionka przeciwko wściekliźnie(...)   1) Robert Koch 

b). odkrył zarazek gruźlicy(...)                        2) Louis Pasteur 

c). odkrył promienie „X”(...)          3) Ignacy Łukasiewicz 

d). promieniotwórczość(...)             4) Orville i Wilbur Wright 

e). kino(...)                                       5) Wilhelm C. Roentgen 

f). samolot(...)                                 6) August i Louis Lumiere 

g). telefon(....)                                  7) Graham Bell 

h). lampa naftowa(...)                       8) Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie 
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Zadanie 14 (0-1 pkt) 

 

Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź. Polacy, którzy otrzymali nagrodę Nobla przed  

I wojną światową , to:  

 

a) Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Władysław Reymont 

b) Henryk Sienkiewcz, Maria Skłodowska-Curie, Stefan Żeromski 

c) Władysław Reymont, Maria Skłodowska-Curie 

d) Maria Skłodowska – Curie, Henryk Sienkiewicz 

 

Zadanie 15 (0-2 pkt) 

 

Przeanalizuj tekst źródłowy a następnie posiłkując się wiedzą pozaźródłową wykonaj polecenia. 

 
„Warszawianka, 1831r”

1 

 

Oto dziś dzień krwi i chwały, 

Oby dniem wskrzeszenia był. 

W teczę Franków Orzeł Biały 

Patrząc, lot swój w niebo wzbił. 

Słońcem lipca podniecany 

Woła do nas z górnych stron: 

Powstań, Polsko, krusz kajdany, 

Dziś twój tryumf albo zgon ! 

 

Hej, kto Polak , na bagnety! 

Żyj, swobodo, Polsko żyj; 

Takim hasłem cnej podniety 

Trąbo nasza, wrogom grzmij ! 

Trąbo nasza, wrogom grzmij ! 

 

[...] 

O, Francuzi, czyż bez ceny 

Rany nasze dla was są  

Spod Marengo, Wagram , Jeny, 

Drezno, Lipsk i Waterloo. 

Świat was zdradzał – my dotrwali. 

Śmierć czy tryumf-my, gdzie wy. 

Bracia, my Wam krew dawali; 

Dziś- wy dla nas nic- prócz łzy. 

 

Hej. Kto Polak na bagnety!....” 

 
1
Na wieść o wybuchu powstania w Polsce poeta francuski Casimir Delavigne napisał wiersz, którego tekst  na język 

polski przełożył Karol Sienkiewicz, a melodię skomponował Karol Kurpiński. 

 

[w:] Jerzy Eisler, Melania Sobańska-Bondaruk, historia 1789-1990, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, 

s.57 
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A. Do których wydarzeń międzynarodowych  w pierwszej zwrotce utworu  odwołuje się autor tekstu 

podkreślając  związek tych wydarzeń  z powstaniem na ziemiach polskich? Zaznacz „X” prawidłową 

odpowiedź. 

 

a) rewolucja lipcowa we Francji 

b) Komuna Paryska 

c) Wielka Rewolucja Francuska 

d) Wiosna Ludów we Francji 

 

B. Wydarzenia , do których  odwołuje sie autor w  drugiej zwrotce utworu, związane są z historią  Francji. 

Który  z wymienionych  tytułów nosił monarcha ówcześnie panujący w tym kraju? Zaznacz „X” 

prawidłową odpowiedź. 

  

a) król Francji 

b) cesarz Francji 

c) król Francuzów 

d) cesarz Francuzów 

 

Zadanie 16 (0-1 pkt) 

 

Przeanalizuj tekst źródłowy a następnie posiłkując się wiedzą pozaźródłową odpowiedz na pytanie.  

    

Odpowiedź rządu rosyjskiego na notę francuską, VIII 1863 

 

Tym bardziej zwrócić musimy uwagę rządu cesarza Napoleona , że jedno z głównych ognisk buntu znajduje się 

w samym Paryżu. Emigracja polska, wykorzystując swe stosunki, zorganizowała tam szeroką konspirację, 

mającą  na celu wprowadzenie w błąd opinii publicznej we  Francji [...] a z drugiej strony zasilanie niepokojów 

w Królestwie, czy to przez pomoc materialną , czy przez terror tajnego komitetu, czy wreszcie [...] przez 

szerzenie przekonania  o aktywnej interwencji z zewnątrz na rzecz najbardziej niedorzecznych aspiracji 

narodowych. 

 

[w:] Powstanie styczniowe 1863 r. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 36, Warszawa 1959, s.38 

 

 

O którym spośród monarchów francuskich jest mowa w odpowiedzi rządu rosyjskiego? 

Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź. 

 

a) Napoleon I 

b) Ludwik Filip 

c) Karol X 

d) Napoleon III 
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Zadanie 17 (0-4 pkt) 

 

 

Przyporządkuj reprodukcjom znanych dzieł malarskich imię i nazwisko autora wpisując je w wykropkowane 

miejsce. Wybierz prawidłową odpowiedź spośród nazwisk umieszczonych w ramce. 
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a) „Babie lato”............................... 

b) „Helenka”   ............................. 

c) „Bitwa”      ................................. 

d) „Batory pod Pskowem”.............. 

 

Józef Chełmoński; Jacek Malczewski; Stanisław Wyspiański; Józef Mehoffer; Jan Matejko;Artur Grottger 
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Zadanie 18 (0-4 pkt) 

 

Przyporządkuj zamieszczonym informacjom  nazwisko i imię odpowiedniej postaci historycznej, która była 

związana z tym wydarzeniem . Wpisz  nazwisko i imię  w wykropkowane miejsce , wybierając je spośród listy 

umieszczonej w ramce. 

 

a) Brał udział w redagowaniu pisma wychodzącego we Francji od marca 1849 roku. Pismo to, pt. „Trybuna 

Ludów”, upowszechniać miało zasady walki „za naszą i waszą wolność” i nawoływało do  

międzynarodowej solidarności . 

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

b) Był dowódcą  frontu w Siedmiogrodzie ; w maju 1849 roku, po wkroczeniu  wojsk feldmarszałka Iwana 

Paskiewicza na Węgry, został mianowany naczelnym wodzem wojsk węgierskich. Po klęsce, a następnie 

kapitulacji, wraz z polskimi oficerami schronił się w Turcji. 

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

 

 

c) Polacy wzięli liczny udział w niemieckiej Wiośnie Ludów, m.in. w powstaniach organizowanych  w 

Saksonii, w Badenii i w Palatynacie , gdzie uformował się polski legion.  W walkach tych wsławił się 

szczególnie Polak, który  był naczelnym wodzem armii badeńskiej i mimo przewagi wroga, długo sie 

opierał wojskom pruskim . Był to generał.............................................................................. 

d) Był związany na emigracji ze stronnictwem Adama Czartoryskiego. Przed wojną krymską przeszedł na 

służbę turecką i przyjął islam.Jako Sadyk Pasza działał nadal  m.in. na rzecz sprawy polskiej, popierany 

w swoich inicjatywach przez Adama Mickiewicza. W czasie wojny krymskiej utworzył pułk kozaków 

sułtańskich, w ktorego składzie  obok Polaków znaleźli się Słowianie bałkańscy. 

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

 

 

Michał Czajkowski; gen. Wojciech Chrzanowski; Adam Mickiewicz; gen. Józef Bem, Władysław 

Zamoyski; gen. Ludwik Mierosławski; gen. Henryk Dembiński 
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