kod pracy ucznia

KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ETAP III (Wojewódzki)
Drogi Uczniu, witaj w III etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i
postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.
 Arkusz liczy 14 stron i zawiera 21 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 odpowiedz.
 Uważnie przeczytaj źródło historyczne, dokonaj analizy i interpretacji.
 Czas pracy 120 minut.
 Maksymalna ilość punktów 58 .
ŻYCZYMY POWODZENIA
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Zadanie 1 (0-4)
Ustaw w porządku chronologicznym wymienione akty prawne oznaczając je w
wykropkowanym miejscu kolejnymi cyframi od 1 do 4.
a)
b)
c)
d)

Konstytucja kwietniowa
Mała konstytucja
Nowela sierpniowa
Konstytucja marcowa

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

Zadanie 2 (0-4)

2

1

W drodze na poświęcenie Sali obrad sejmu, Warszawa 19 II 1919, AAN Warszawa.

Przeanalizuj zamieszczoną ilustrację i posiłkując się wiedzą pozaźródłową wykonaj
polecenia.
A) Podaj imię i nazwisko dwóch postaci wskazanych na zamieszczonej ilustracji.
Postać oznaczona strzałką numer 1: ...................................................................
Postać oznaczona strzałką numer 2: ...................................................................
B) Jaką funkcję spośród podanych w ramce, pełniła:
Postać numer 1 ........................
Postać numer 2 ........................
Premier; Prezydent; Tymczasowy Naczelnik Państwa; Marszałek; Komendant;
Naczelnik Państwa
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Zadanie 3 (0-4)
Przeanalizuj zamieszczoną ilustrację i posiłkując się wiedzą pozaźródłową uporządkuj
polskie godła chronologicznie od najwcześniejszego do najpóźniejszego, wpisując obok
nich w miejscu wykropkowanym cyfry od 1 do 4.

A) ....

B).....

C) .....

D) ....

Zadanie 4 (0-2)

Przeanalizuj zamieszczone źródło statystyczne. Na podstawie źródła i wiedzy
pozaźródłowej odpowiedz na poniższe pytania.
a) Podaj rok, po którym nastąpiło gwałtowne załamanie produkcji stali .................
b) Nazwij wydarzenie, które było przyczyną tego zjawiska
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Zadanie 5 (0-1)
Przeanalizuj zamieszczone poniżej źródła i posiłkując się wiedzą pozaźródłową
odpowiedz na pytanie .
„...właściwie Apolonia Chałupiec, była gwiazdą niemego kina niemieckiego i
amerykańskiego, polska królową Hollywoodu. Kinematografia polska przeżywała w tym
czasie szybki rozwój. Powstawało wiele filmów, które wyświetlano na ekranach kilkuset
kin.”
„Światowid”, 1934

Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź , kogo dotyczy powyższe źródło.
a)
b)
c)
d)

Helena Modrzejewska
Mieczysława Ćwiklińska
Pola Negri
Jadwiga Smosarska

Zadanie 6 (0-4)
Przy każdym z podanych niżej stwierdzeń wpisz literę „P”, jeśli jest ono prawdziwe, lub
„F”, jeśli jest ono fałszywe.
a) Bajończycy to oddział ochotników polskich sformowany we francuskim Bayonne
w sierpniu 1914 roku.
.........
b) 8 stycznia 1918 roku ogłoszono 14 punktów orędzia prezydenta USA, Franklina
Delano Roosevelta, które stanowiły program pokojowy dla powojennego świata.
.........
c) Legion Puławski w roku 1915 został przemianowany na 739. Drużynę
Nowoaleksandryjską i włączony do Moskiewskiego Korpusu Grenadierów.
.........
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d) W maju 1918 roku zostały rozbrojone i kapitulowały dwa polskie korpusy
utworzone w Rosji. Generał Józef Haller udał się przez Murmańsk do Francji,
gdzie w październiku 1918 roku został mianowany naczelnym wodzem tworzonej
tam Armii Polskiej.
.........
Zadanie 7 (0-1)
Przeanalizuj poniższy tekst i odpowiedz na pytanie.
„Dowodził jedną z armii rosyjskich, tzw. białych, walczących z bolszewikami. Jego
nieustępliwe stanowisko w kwestii granicy polsko-rosyjskiej skłoniło Józefa Piłsudskiego
do wstrzymania działań przeciw armii bolszewickiej, groźniejsi bowiem od bolszewików
wydali mu się biali”
Którego z dowódców armii rosyjskiej dotyczy powyższy tekst? Zaznacz „X” prawidłową
odpowiedź.
a)
b)
c)
d)

Michał Karaszewicz-Tokarzewski
Symon Petlura
Anton Denikin
Stanisław Bułak-Bałachowicz

Zadanie 8 (0-1)
Przeanalizuj zamieszczone źródło ikonograficzne i posiłkując się wiedzą pozaźródłową
odpowiedz na pytanie.

Plakat-1920, MNEP Warszawa, fot. MM
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W czasie jakich wydarzeń powstał ten plakat? Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź.
a)
b)
c)
d)

powstanie styczniowe
działania wojenne na ziemiach polskich na początku I wojny światowej
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa

Zadanie 9 (0-1)
Przeanalizuj zamieszczony rysunek satyryczny z angielskiego czasopisma i posiłkując się
wiedzą pozaźródłową odpowiedz na pytanie.

Zaznacz „X”, którego układu niemiecko-radzieckiego dotyczy powyższa reprodukcja.
a)
b)
c)
d)

traktaty brzeskie
pakt Ribbentrop-Mołotow
układ o nieagresji z sierpnia 1939 roku
układ niemiecko-radziecki „ o granicach i przyjaźni” zawarty w nocy z 28 na 29
września 1939 roku

Zadanie 10 (0-8)
Przyporządkuj wymienionym postaciom historycznym odpowiednie osiągnięcia. Obok
postaci w wykropkowanym miejscu wpisz odpowiednią cyfrę.
a) Tadeusz Makowski

.........

1) Był pierwszym Polakiem, który w 1933 roku
przeleciał Atlantyk.

b) Stanisław Wigura

.........

2) Był jednym z dwóch pilotów, którzy zwyciężyli
w zawodach Challenge w 1932 roku.
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c) Bronisław Malinowski .........

3) Łączył w swych utworach wątki polskiego
folkloru („Harnasie”) i mitów
śródziemnomorskich („Król Roger”).

d) Karol Szymanowski

.........

4) Matematyk , przedstawiciel lwowskiej szkoły
matematycznej.

e) Stanisław Skarżyński

.........

5) Antropolog i socjolog, polski i brytyjski
podróżnik, prowadził badania na Wyspach
Trobriandzkich.

f) Stefan Banach

.........

6) Polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu
i handlu w II Rzeczypospolitej

g) Eugeniusz Kwiatkowski .........

7) Krytyk sztuki, malarz i pisarz, twórca stylu
zakopiańskiego.

h) Stanisław Ignacy
Witkiewicz

8) Malarz, kubista, łączył wpływy polskiej sztuki
ludowej i współczesnych prymitywistów, jego
ulubionym tematem były dzieci.

.........

Zadanie 11 (0-1)
Jednym z najważniejszych wydarzeń w sztuce polskiej okresu międzywojennego była
wystawa sztuki w Paryżu w 1925 roku, na której Polacy odnieśli sukces a dział polski
zyskał uznanie i liczne nagrody. W pawilonie polskim połączono stylizowane formy
góralskiej snycerki z ekspresjonistyczną szklaną wieżą, a na dziedzińcu stała rzeźba
„Rytm” Henryka Kuny.
Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź.
Projekt pawilonu polskiego, który przyniósł tak ogromny sukces, był dziełem między
innymi:
a)
b)
c)
d)

Tamary Łempickiej
Olgi Boznańskiej
Zofii Stryjeńskiej
Józefa Czapskego

Zadanie 12 (0-4)
Przy każdym z podanych niżej stwierdzeń wpisz literę „P”, jeśli jest ono prawdziwe, lub
literę „F”, jeśli jest fałszywe.
a) Znane na całym świecie pistolety „VIS” produkowano przed II wojną światową
w fabryce broni w Radomiu.
.........
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b) PZL P-37 „Łoś” był jednym z najlepszych bombowców na świecie przed II
wojną światową. W kampanii wrześniowej lotnictwo polskie posiadało ich
zaledwie około 40.
.........
c) Znaczący napływ kapitału zagranicznego do Polski nastąpił wraz z
ustabilizowaniem się złotego w 1924 roku. Szczytowy okres osiagnął w latach
1926-1929, kiedy rząd przyjął tzw. plan stabilizacyjny.
.........
d) 28 kwietnia 1919 roku otwarto Bank Polski, który wprowadził do obiegu złoty (z
pokryciem w złocie).
.........
Zadanie 13 (0-1)
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie .
„Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na
pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją
cenę wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest
jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Taką rzeczą jest
honor.”
Radziwiłł Anna, Roszkowski Wojciech, Historia1871-1945, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1993 , str. 264-265
Kto wypowiedział powyższe słowa w sejmie w maju 1939 roku? Zaznacz „X”
prawidłową odpowiedź.
a)
b)
c)
d)

Edward Rydz-Śmigły
Józef Beck
August Zaleski
Ignacy Mościcki

Zadanie 14 (0-4)
Przyporządkuj fragmentom biografii odpowiednie osoby z podanej niżej listy nazwisk
umieszczonych w ramce. Wpisz nazwisko i imię postaci w miejsce wykropkowane.
a) Należał do najpopularniejszych postaci przedwojennej Warszawy, ale powiązania
z sanacją stały się na wychodźstwie podstawą do odsunięcia go od bieżącej
polityki, w wyniku czego popełnił w 1942 roku samobójstwo.
..........................................................................................................................
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b) Został rozstrzelany w czerwcu 1940 roku w masowej egzekucji w Palmirach pod
Warszawą w ramach akcji pacyfikacyjnej AB. Świetny sportowiec, olimpijczyk.
Złoty medalista z Los Angeles (1932 r.) w biegu na 10.000 metrów; srebrny
medalista pierwszych mistrzostw Europy na dystansie 5000 metrów( 1934 r.)
..........................................................................................................................
c) Był emisariuszem politycznym i kurierem do rządu w Londynie , przekazującym
raporty o sytuacji na ziemiach okupowanych. Od maja 1941 roku na polecenie
ZWZ, a potem AK badał sytuację oraz skalę eksterminacji Żydów. Świadek
Holocaustu, przedostał się do jednego z obozów zagłady. Raport w sprawie
ludobójstwa Żydów przedstawił rządom Anglii i USA.
..........................................................................................................................
d) Należał do najlepszych polowych dowódców Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie
honorowy obywatel Holandii. Zmarł 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu, w
wieku 102 lat. W 1944 roku jako dowódca 1. Dywizji Pancernej uczestniczył w
walkach w Normandii, dowodził swą dywizją w zwycięskiej bitwie pod Falaise.
..........................................................................................................................
Jan Nowak-Jeziorański; Jan Karski; Stanisław Sosabowski; Stanisław Maczek; Janusz
Kusociński; Bolesław Wieniawa-Długoszowski; Kazimierz Sosnkowski

Zadanie 15 (0-4)
Ustaw w porządku chronologicznym wymienione wydarzenia oznaczając je w
wykropkowanym miejscu kolejnymi cyframi od 1 do 4.
a)
b)
c)
d)

Zwycięstwo wojsk polskich pod Monte Cassino
Konferencja „wielkiej trójki” w Teheranie
Wybuch powstania warszawskiego
Bitwa o Anglię

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

Zadanie 16 (0-2)
„ Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna
w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw
środkowej i wschodniej Europy : Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Sofia
– wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę,
w sferze radzieckiej i wszystkie, w takiej czy innej formie, podlegają nie tylko wpływom
radzieckim , ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu.
Rządy policyjne przenikają z Moskwy. Ale tylko Ateny, ze swą nieśmiertelną chwałą,
mogą swobodnie decydować o swej przyszłości w wyborach pod nadzorem brytyjskim,
amerykańskim i francuskim.
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Zachęcano rząd polski, będący pod wpływem rosyjskim, do dokonania olbrzymich i
niesłusznych wtargnięć do Niemiec i teraz jesteśmy świadkami masowych wydaleń
milionów Niemców w stopniu bolesnym i o jakim nigdy się nie śniło.
Partie komunistyczne, które były bardzo małe w tych wszystkich państwach Europy
Wschodniej, otrzymały stanowisko nadrzędne i władzę o wiele przewyższającą ich
liczebność i dążą wszędzie do zdobycia wpływów totalistycznych.”
Sobańska-Bondaruk Melania,Lenard Stanisław Bogusław,Wiek XX w źródłach,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, str. 301
Przeanalizuj tekst źródłowy a następnie wykorzystując wiedzę pozaźródłową wykonaj
polecenia.
A) Kto wygłosił po II wojnie światowej powyższe przemówienie . Zaznacz „X”
prawidłową odpowiedź.
a)
b)
c)
d)

Harry Truman
James F. Byrnes
Winston Churchill
Charles de Gaulle

B) W którym roku zostało wygłoszone powyższe przemówienie? Zaznacz „X”
prawidłową odpowiedź.
a)
b)
c)
d)

1945
1946
1948
1952

Zadanie 17 (0-3)
Przeanalizuj źródło statystyczne a następnie posiłkując się wiedzą pozaźródłową wykonaj
polecenia.

Polska 1918-1988, Warszawa 1989, s.31-32
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Przy każdym z podanych niżej stwierdzeń wpisz literę „P”, jeśli jest ono prawdziwe, lub
literę „F”, jeśli jest fałszywe.
a) W okresie II Rzeczypospolitej największa emigracja miała miejsce po przewrocie
majowym
.........
b) Wzrost gospodarczy w dekadzie gierkowskiej spowodował spadek liczby
emigrujących Polaków
.........
c) Najwięcej Polaków wyemigrowało z kraju w okresie pomiędzy początkiem
zimnej wojny i wybuchem wojny w Korei
.........
Zadanie 18 (0-2)

Przeanalizuj zamieszczone źródło ikonograficzne i posiłkując się wiedzą pozaźródłową
odpowiedz na pytania.
a) Podaj nazwisko malarza, którego reprodukcja obrazu zamieszczona jest powyżej.
..........................................................................................................
b) Podaj nazwę stylu, w jakim powyższy obraz został namalowany.
..........................................................................................................
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Zadanie 19 (0-5)
Przeanalizuj zamieszczone źródła ikonograficzne.Posiłkując się wiedzą pozaźródłową
przyporządkuj zdjęciom odpowiednią datę wydarzeń. Wybierz prawidłową odpowiedź
spośród umieszczonych w ramce i wpisz w wykropkowane miejsce.

a) ................

b) ................
12

c) ...............

d) .......................

e) ................
1946; 1956; 1968; 1970; 1980; 1981; 1989; 1976
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Zadanie 20 (0-1)
Zamieszczona poniżej mapa Europy, przedstawia podział terytorialny z roku:
Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź:

a)
b)
c)
d)

1939
1989
1991
1994

Zadanie 21 (0-1)
W 2002 r. Rada Europejska zgromadzona w Kopenhadze wyraziła zgodę, aby 1 maja
2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiło 10 krajów kandydujących. Wśród tych 10
krajów były między innymi:
Zaznacz „X” prawidłową odpowiedź:
a) Litwa, Austria, Finlandia, Szwecja
b) Estonia, Łotwa, Bułgaria, Rumunia
c) Cypr, Czechosłowacja, Polska, Węgry
d) Malta, Polska, Słowacja, Węgry
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