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                                                                                                    kod pracy ucznia 

 

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

 
 

 

ETAP SZKOLNY – 2010/2011 

 

Drogi Uczniu, witaj w I etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję  

i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

 

 Arkusz liczy  7 stron i zawiera 26 zadań.  

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeżeli 

zauważysz usterki, zgłoś je do Komisji Konkursowej. 

 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 odpowiedź. 

 Czas pracy 60 minut.  

 Maksymalna ilość punktów 38. 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA ! 
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Zadanie 1. (0-1) 
 

Pierwsze konflikty Mieszka I z Pomorzanami w latach 964-965 odnotował ówcześnie 

żyjący kronikarz. Był to :   

            

a) Geograf Bawarski 

b) Widukind 

c) Gall Anonim 

 

Zadanie 2. (0-1) 
 

W roku 955 Otton I odniósł zwycięstwo nad:  

 

a) Awarami 

b) Węgrami 

c) Czechami 

 

Zadanie 3. (0-1) 
 

Proces lokacji miast został zapoczątkowany na Śląsku na początku XIII wieku według 

wzorca prawa : 

 

a) lubeckiego 

b) średzkiego 

c) magdeburskiego 

 

Zadanie 4. (0-1) 

 

Około 980 roku Mieszko I prowadził wojnę z Czechami. W konflikcie tym wspierali 

księcia Polan sprzymierzeni z nim:  

 

a) Sasi 

b) Wieleci 

c) Obodryci 

 

 

Zadanie 5. (0-1)  

 

Św. Wojciech pochodził z rodu: 

 

a) Przemyślidów 

b) Awdańców 

c) Sławnikowiców 
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Zadanie 6. (0-1) 

 

Radzym- Gaudenty, brat św. Wojciecha, był w Polsce pierwszym: 

 

a) biskupem Krakowa 

b) arcybiskupem Gniezna 

c) biskupem Poznania 

 

Zadanie 7.  (0-1) 

 

Podczas zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku doszło do:  

 

a) kanonizacji  biskupa Wojciecha i koronacji  Bolesława Chrobrego; zawarte 

zostało również małżeństwo jego syna Mieszka z kuzynką Ottona III Rychezą 

b) podjęcia decyzji o zorganizowaniu polskiej prowincji kościelnej oraz uznania 

Bolesława przez Ottona III za suwerennego władcę  

c) podjęcia decyzji o wspólnej wyprawie misyjnej do Prus 

 

 

Zadanie 8. (0-1) 

 

Wybierz grupę państw pozostających w konflikcie z  monarchią  piastowską za 

panowania króla Mieszka II: 

 

a) Węgry, Ruś Kijowska, Prusy 

b) Cesarstwo niemieckie, Czechy, Ruś Kijowska 

c) Litwa, Związek Wielecki, Obodryci 

 

Zadanie 9. (0-1) 

 

Kazimierz Odnowiciel dzięki sojuszowi z wielkim księciem kijowskim Jarosławem 

Mądrym: 

 

a) odzyskał Grody Czerwieńskie 

b) pokonał Masława i odzyskał Mazowsze 

c) podczas buntu pogańskiego znalazł schronienie w Kijowie 

 

 

Zadanie 10. (0-1) 

 

Bolesław Szczodry popierał  na Węgrzech stronnictwo antyniemieckie, wprowadzając na 

tron oddanego sobie króla o imieniu: 

 

a) Władysław 

b) Henryk 

c) Izasław 
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Zadanie 11. (0-1) 

 

Opactwo w Jędrzejowie zostało założone około roku 1140, jako pierwsze opactwo  

w Polsce  tego zakonu i filia burgundzkiego klasztoru Morimond. Opactwo jędrzejowskie 

założył zakon: 

 

a) cystersów 

b) dominikanów 

c) franciszkanów 

 

Zadanie 12. (0-1) 

 

Był to papież o wielkim prestiżu, który zorganizował czwartą krucjatę, miał wpływ na 

obsadę europejskich tronów królewskich i zwołał IV sobór laterański.  W walkach o 

seniorat pomiędzy Piastowiczami: Mieszkiem Plątonogim i Leszkiem Białym, wystąpił 

jako rozjemca i gwarant praw seniora dynastii. 

Którego papieża dotyczą podane informacje? Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź.  

 

a) Grzegorz Wielki 

b) Jan XII 

c) Innocenty III 

 

Zadanie 13. (0-3) 

 

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

„F”, jeśli jest  fałszywe: 

 

a) Kazimierz Sprawiedliwy w roku 1180 zwołał w Gnieźnie zjazd książąt, 

dostojników świeckich i kościelnych, na którym doprowadził do legalizacji 

złamania zasady senioratu................................................................................... 

b) Po raz pierwszy urząd starosty wprowadził w Polsce podczas swojego panowania 

Wacław II z dynastii Przemyślidów...................................................................... 

c) Kazimierz Wielki w 1348 roku na mocy pokoju w Namysłowie potwierdził prawa 

Czech do 

Śląska.......................................................................................................... 

 

Zadanie 14. (0-1) 

 

Po wygaśnięciu dynastii Arpadów na Węgrzech władzę w tym kraju przejęli: 

 

a) Habsburgowie 

b) Andegawenowie 

c) Luksemburgowie 
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Zadanie 15. (0-3) 

 

Do każdego wydarzenia dopisz imię polskiego władcy panującego w danym okresie 

wybierając je spośród podanych w tabeli. Nie wszystkie imiona pasują do wydarzeń. 

 

a) Zjazd w Sulejowie............................................................................................. 

b) Pokój wieczysty w Kaliszu................................................................................ 

c) Przywilej wydany w Koszycach........................................................................ 

 

 

Władysław Jagiełło ;  Kazimierz Wielki ; Ludwik Węgierski ; Kazimierz Jagiellończyk ; 

Władysław Łokietek 

 

Zadanie 16. (0-1) 

 

Uzupełnij zdanie : 

 

Franciszkanin z Wrocławia o imieniu ....................................towarzyszył wyprawie do 

Azji Giovanniemu Carpine, który był wysłannikiem  papieża  na dwór wielkiego chana.  

 

Zadanie 17. (0-1) 

 

Sekularyzację zakonu kawalerów mieczowych  i likwidację państwa zakonnego 

przeprowadził:  

 

a) Gotard Kettler 

b) Fryderyk I 

c) Albrecht Hohenzollern 

 

Zadanie 18. (0-1) 

 

Bolesław Krzywousty w 1135 roku w Merseburgu złożył hołd lenny wobec: 

 

a) Henryka IV 

b) Jana Luksemburczyka 

c) Lotara III 

 

 

Zadanie 19. (0-3) 

 

Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami.  Obok daty w wykropkowanym miejscu 

wpisz cyfrę odpowiednich wydarzeń. 

 

 

a) 1228  (.......)        1) przywilej wydany przez Władysława Laskonogiego w Cieni  

b) 1241 (........)        2) śmierć Henryka Pobożnego 

c) 1198 (........)        3) powstanie „Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu        

Niemieckiego w Jerozolimie” 
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Zadanie 20. (0-3) 

 

Uporządkuj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia. W miejsce kropek 

wpisz cyfry od 1-3. 

 

a) zerwanie unii kalmarskiej i przejęcie władzy w Szwecji przez dynastię Wazów                        

(...............) 

b) po śmierci Jerzego  z Podiebradu  sejm czeski powołuje na tron  Władysława  z 

dynastii Jagiellonów                       (................) 

c) układ zawarty w Wiedniu, pomiędzy Zygmuntem Starym i cesarzem 

Maksymilanem                               (.................) 

 

Zadanie 21. (0-1) 

 

Pod naciskiem zwolenników ruchu egzekucyjnego król Zygmunt August zwołał w roku 

1562 sejm, na którym ustalono egzekucję dóbr rozdanych  ze skarbu państwa po roku:  

 

a) 1504 

b) 1505 

c) 1562 

 

Zadanie 22. (0-3) 

 

Przy każdym z podanych niżej przykładów wpisz literę „P”, jeśli jest on prawdziwy, lub 

literę „F”, jeśli jest fałszywy. 

 

a) Filippo Buonaccorsi znany pod przydomkiem Kallimacha był nauczycielem 

synów Kazimierza Jagiellończyka.................................................................... 

b) Konrad Celtis , humanista przybyły do Polski z Niemiec, był jednym z 

najważniejszych ideologów luteranizmu za panowania ostatnich 

Jagiellonów........................................................................................................ 

c) Jan Długosz  był nauczycielem i wychowawcą Zygmunta  I Starego............... 

 

 

Zadanie 23. (0-1) 

 

Ogromną rolę w życiu artystycznym Krakowa odegrała w początkach XVI wieku znana 

rodzina, której przdstawiciele (Jan i Seweryn) to nie tylko bankierzy Zygmunta I, kupcy 

utrzymujący kontakty z całą Europą, przedsiębiorcy organizujący wydobycie soli w 

kopalniach Wieliczki i Bochni. To także patrycjusze wykształceni i światli, 

korespondujący z humanistami niemieckimi i włoskimi, ściągający do Polski 

znakomitych cudzoziemskich malarzy i rzeźbiarzy, popierający również krajowe talenty. 

 

Którą rodzinę opisuje powyższy fragment? Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź. 

 

a) Ossolińskich  

b) Bonerów 
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c) Firlejów 

 

 

Zadanie 24. (0-3) 

 

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

„F”, jeśli jest fałszywe. 

 

a) Pierwsza książka w języku polskim została wydana w roku 1513 w drukarni 

Floriana 

Unglera......................................................................................................... 

b) W 1555 roku kalwini zawarli unię z braćmi czeskimi w 

Koźminku.......................... 

c) Szymon Budny i Piotr z Goniądza byli teoretykami i wyznawcami 

luteranizmu...... 

 

Zadanie 25. (0-1) 

 

Uzupełnij zdanie. Wpisz odpowiednie imię w wykropkowanym miejscu, wybierając je 

spośród podanych w tabeli.  

 

Sukces dyplomatyczny  delegacji polskiej w sporze z Krzyżakami na soborze  

w Konstancji odniesiony był dzięki trafnej dyplomacji opartej na wiedzy prawniczej  

i 

autorytecie............................................................................................................................. 

 

Jan Amos Komensky;  Paweł Włodkowic;  Zbigniew Oleśnicki 

 

Zadanie 26. (0-1)  
 

„Immunizować”  to znaczy: 

 

a) błogosławić 

b) zwolnić 

c) odwdzięczyć się  

 


