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ETAP WOJEWÓDZKI 

 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 25 zadań. 
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest 

kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 
4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 
5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane 

ołówkiem nie będą oceniane.  

6. Odpowiedzi zapisuj w miejscu na to przeznaczonym. 
7. W przypadku pomyłki źle zaznaczoną odpowiedź weź w kółko i 

zaznacz prawidłową.  

8. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów 

możliwych do uzyskania za dane zadanie. 
9. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

 
Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 
Czas pracy:  
90 minut 
 

 

 

 

 
Liczba punktów 

możliwych  
do uzyskania: 50  

 

Wypełnia komisja konkursowa 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liczba 

punktów 
              

Liczba 

punktów po 

weryfikacji 
              

 

Nr zadania 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Razem 

Liczba 

punktów 
            

Liczba 

punktów po 

weryfikacji 
            

                                                    

 

Zatwierdzam 
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Zadanie 1 (2 pkt) 

Do przedstawionych portretów władców polskich dobierz właściwe postaci spośród niżej 
wymienionych. 

Władysław I Łokietek, Kazimierz III Wielki, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz IV Jagiellończyk, 
Mieszko I, Władysław II Jagiełło, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Stanisław August Poniatowski. 
 

  
 

   
A) ………………………………... B) …………………………………….. C) …………………………………...….. 
   

   
   
D) ………………………………….. E) ………………………………………. F) ……………………………….…….. 
   
Zadanie 2 (2 pkt) 
Wśród wymienionych wydarzeń dotyczących epoki napoleońskiej wskaż to, które chronologicznie 

było pierwsze i to, które było ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego umieść literę A, obok 

ostatniego literę B. 

Koronacja Napoleona Bonaparte na cesarza Francuzów.  

Utworzenie Księstwa Warszawskiego.  

Przewrót 18 brumaire'a.  

Bitwa pod Waterloo.  

Wyprawa Napoleona na Moskwę.  

Bitwa pod Austerlitz.  
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Zadanie 3 (1 pkt) 

Na podstawie fragmentu konstytucji Królestwa Polskiego wykonaj polecenie. 

Art. 8. Stosunki polityki zewnętrznej Naszego Cesarstwa, będą wspólne Naszemu Królestwu 

Polskiemu. 

Art. 16. Wolność druku jest zaręczona. [...] 

Art. 28. Wszystkie czynności publiczne: [...] odbywać się będą w języku polskim. 

Art. 87. Sejm zwyczajny zgromadza się co dwa lata w Warszawie w czasie oznaczonym przez akt 

zwołania, od Króla wydany. Trwać będzie dni trzydzieści. [...] 

Źródło: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i 

uczniów, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s. 77-83. 

Wymień dwa artykuły konstytucji, których nie przestrzegały władze Królestwa Polskiego w latach 

1815–1830. ……………… ……………… 

Zadanie 4 (2 pkt)  

Przeczytaj i przeanalizuj dwie wersje wiersza Alojzego Felińskiego „Boże coś Polskę”. Odwołaj się do 

wiedzy pozaźródłowej o epoce i rozstrzygnij, czy podane w tabeli informacje są prawdziwe, czy 

fałszywe. W tabeli obok podanych informacji dopisz prawda lub fałsz.  

Wersja 1. (z 1816 roku) Wersja 2. (z 1832 roku) 

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki, 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały, 
I tarczą swej zasłaniał opieki 
Od nieszczęść, które przywalić ją miały; 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie 
Naszego Króla zachowaj nam Panie! 

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki, 
Okrytą blaskiem potęgi i chwały, 
Nagle spod swojej usunął opieki; 
I wzniósł te ludy co jej służyć miały. 
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 
Naszą Ojczyznę racz nam wrócić Panie. 

Źródło: B. Zakrzewski, „Boże coś Polskę” Alojzego Felińskiego, Wrocław 1983, s. 11, s. 32. 

A. Przyczyną powstania wiersza było utworzenie Królestwa Kongresowego i 
nadanie mu konstytucji. 

 

B. Władcą, którego autor nazwał naszym Królem, był car Mikołaj I.  

C. Powstanie nowej wersji wiersza było spowodowane represjami po 
powstaniu krakowskim. 

 

Zadanie 5 (1 pkt) 

Rozstrzygnij czy podane zdania są prawdzie czy fałszywe, wpisując w tabeli obok informacji 

P (prawda) lub F (fałsz) 

Na Kongresie Wiedeńskim stworzono zasady: równowagi sił, legitymizmu i restauracji.  

Do Świętego Przymierza nie weszły: Anglia, Turcja, Austria i Państwo Kościelne.  

Jednym z uczestników Kongresu Wiedeńskiego był władca Rosji Aleksander II.  
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Zadanie 6 (1 pkt) 

Podanym herbom przyporządkuj właściwy okres z historii Polski. Wybierz z podanych niżej 

możliwości, wpisując odpowiednią literę pod ilustracją. 

A. Czasy powstania styczniowego 
B. Królestwo Polskie (Kongresowe)  
C. Wielkie Księstwo Poznańskie 
D. Czasy powstania listopadowego 
E. Księstwo Warszawskie 

 

        
  

1. …………………………………………………… 2. ……………………………………………………….. 
  

  
3. …………………………………………………….. 4. ………………………………………………………… 

 

Źródło: Historyczny Atlas Polski , Wyd. Demart, Warszawa 2009, s.55, 57, 59 
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Zadanie 7 (2 pkt) 

Poniżej zamieszczone zostały krótkie charakterystyki postaw i idei, które odnosiły się do sytuacji 
Żydów. Dopisz w odpowiednim miejscu ich nazwy. 

Niechęć lub wrogość wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego spowodowana różnymi 
przesłankami (wyznaniowymi, rasowymi, etnicznymi, kulturowymi). 

…………………………………………..……….. 

Idea głosząca, że nadszedł czas położenia kresu diasporze Żydów. Głoszący ją politycy sądzili, że 
konieczne jest zbudowanie nowoczesnego państwa żydowskiego, czemu dali wyraz na kongresie w 
Bazylei. 

…………………………………………….……….. 

 

Zadanie 8 (1 pkt) 

Przyporządkuj powstaniom narodowym ich bezpośrednie skutki. Odpowiedzi wpisz we właściwe 
rubryki tabeli. 
1. Zmiana nazwy „Królestwo Polskie” na „Kraj Przywiślański”. 
2. Włączenie Rzeczypospolitej Krakowskiej do zaboru austriackiego. 
3. Uwłaszczenie chłopów w Galicji. 
4. Likwidacja Sejmu Królestwa Polskiego. 
 

Powstanie narodowe Skutki 

A. Powstanie listopadowe  

B. Powstanie krakowskie  

C.  Powstanie styczniowe  
 

Zadanie 9 (4 pkt ) 

Podaj imię i nazwisko postaci. Odpowiedź umieść w wykropkowanych miejscach. 

Premier Sardynii, arystokrata z pochodzenia lecz liberał z poglądów, doprowadził do zjednoczenia 
Włoch. 
.............................................................................................. 

Imię i nazwisko 

Generał amerykański, komendant Akademii w West Point, w czasie wojny secesyjnej dowódca w 
armii Konfederacji, dowodził w bitwie pod Gettysburgiem i podpisał akt kapitulacji w Appomatox. 
............................................................................................. 

Imię i nazwisko 

Niemiecki myśliciel i działacz polityczny, syn bogatego fabrykanta, przyjaciel Karola Marksa z którym 
razem wydał „Manifest Komunistyczny”. 
..................................……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

Prezydent USA, republikanin, zwolennik abolicjonizmu, zamordowany przez aktora i sympatyka 
Konfederacji. 
..................................…………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 
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Zadanie 10 (2pkt) 

Na podstawie fragmentów tekstów źródłowych odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania. 

Historia wszelkiego społeczeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych. […]Wyrosłe z 
upadku społeczeństwa feudalnego nowoczesne społeczeństwo burżuazyjne nie zniosło przeciwieństw 
klasowych. […]Całe społeczeństwo rozszczepia się coraz bardziej na dwa wielkie wrogie obozy, na 
dwie wielkie wręcz przeciwstawne sobie klasy: burżuazję i proletariat. […]Niech drżą klasy przed 
rewolucją komunistyczną.[…] Proletariusze wszystkich krajów łączcie się.  

1.Takie hasła propagował w połowie XIX w.: 
a) W. Lenin 
b) K. Marks 
c) E. Bernstein 
 
Przedmiotem tego patriotyzmu, […]nie jest pewien zbiór swobód, które dawniej ojczyzną nazywano, 
ale sam naród, jako żywy organizm społeczny. […]Państwo może stworzyć tylko naród zdrowy, silny, 
liczny, posiadający wydatną indywidualność, spójny i silny do swojej odrębności przywiązany.[…]  

2.Na podstawie powyższego tekstu określ przynależność polityczną zwolennika tego programu: 
a) endek 

b) ludowiec 

c) socjalista 

Źródło: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i 

uczniów, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1998, s.121-123, s.431-433. 

Zadanie 11 (3 pkt) 

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki imiona i nazwiska polskich podróżników  

i odkrywców. Postaci wybierz spośród podanych: 

Ignacy Domeyko, Bronisław Malinowski, Benedykt Dybowski, Paweł Edmund Strzelecki. 

Informacje Postać 

1. Za działalność patriotyczną podczas powstania styczniowego 
został zesłany na Syberię. Był pionierem wszechstronnych 
badań Bajkału, za które razem z Wiktorem Godlewskim 
otrzymał złoty medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. 

 

2. Po powstaniu listopadowym, w którym brał udział, 
wyemigrował do Francji, gdzie skończył Szkołę Górniczą. 
Następnie wyjechał do Chile, gdzie prowadził liczne badania 
geologiczne, organizował szkolnictwo, reformował uniwersytet 
w Santiago. 

 

3. Po upadku powstania listopadowego wyjechał z kraju, w 1839 r. 
przybył do Australii, która stała się głównym terenem jego 
geograficznych i geologicznych eksploracji. Odkrył najwyższy 
szczyt kontynentu i nazwał go Górą Kościuszki. 
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Zadanie 12 (2pkt) 

Uzupełnij tabelę dotyczącą najważniejszych faktów z dziejów zjednoczenia Niemiec. 

Rok Wydarzenie 

 Otto von Bismarck premierem Prus. 

1864  

1867  

 Wybuch wojny francusko – pruskiej. 

 Proklamowanie w wersalskiej Sali Lustrzanej powstania Cesarstwa Niemieckiego.  

 

Zadanie 13 (4 pkt)  

Poniżej zamieszczono biogramy polskich działaczy politycznych i społecznych XIX wieku. Do tabeli 

wpisz imiona i nazwiska tych osób oraz przyporządkuj ich portrety, wpisując odpowiednią literę. 

Biogram Imię i nazwisko Portret 
1. Był przyjacielem i doradcą cara Aleksandra I. Mianowany przez 

niego w 1803 kuratorem wileńskiego okręgu naukowego 
przyczynił się do rozwoju oświaty na wschodnich ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej. Był zwolennikiem rozwoju zjednoczonej 
Polski pod berłem rosyjskim. Po wybuchu powstania 
listopadowego wszedł w skład Rady Administracyjnej, został 
prezesem Rządu Tymczasowego a następnie Rządu Narodowego. 

  

2. Profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu 
Warszawskiego, poseł na sejm. Był też prezesem założonego w 
trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego - 
radykalnego odłamu obozu powstańczego. Po powstaniu 
emigrował z kraju; na emigracji był działaczem Komitetu 
Narodowego Polski. 

  

3. W wieku 16 lat wziął udział w powstaniu listopadowym, na 
emigracji działał w TDP. Uchodził za wybitny talent wojskowy. 
Podczas Wiosny Ludów walczył w Poznańskiem , we Włoszech i w 
Niemczech. Wziął udział w powstaniu styczniowym.  

  

4.  Nauczyciel języka polskiego i języków starożytnych w 
gimnazjum. Napisał też podręcznik do gramatyki języka greckiego 
i "Naukę poezji", która była wiele razy wznawiana. Podczas 
niepokojów zakończył karierę nauczyciela. Dzięki pomocy 
przyjaciół otworzył w poznańskim Bazarze sklep z narzędziami 
rolniczymi. Szybko rozwijający się zakład przekształcił się w dużą i 
prężną fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych wraz z odlewnią. 
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A.  B.  C.  D.  
Zadanie 14 (1pkt) 

Podane pojęcia związane z dziejami ziem polskich w II połowie XIX w. umieść w odpowiednich 

rubrykach tabeli, przypisując właściwe pojęcia do każdego zaboru. 

Zabór Pojęcia  

austriacki  

pruski  

rosyjski  
 
Komisja Kolonizacyjna, X Pawilon, Kulturkampf, „polski Piemont”, stańczycy, Hakata, 

generał – gubernator, „noc apuchtinowska”, Uniwersytet Jagielloński 

Zadanie 15 (2 pkt) 

Połącz odkrycia i wynalazki z ich twórcami. Wpisz odpowiednie cyfry do tabeli. Odpowiedzi wybierz 

spośród podanych poniżej postaci:  

1. Carl Benz 
2. George Stephenson 
3. Graham A. Bell  
4. Ludwik Pasteur 
5. Robert Koch 
6. Thomas A. Edison 

 

Zadanie 16 (2 pkt) 

Na podstawie fragmentu ultimatum z 1914 r. i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

Rząd królestwa Serbii [...] tolerował przestępczą działalność różnych stowarzyszeń i związków 
skierowanych przeciwko monarchii, [...] tolerował wszelkie manifestacje, których celem było 
wzbudzić w ludności serbskiej nienawiść do monarchii i pogardę dla jej instytucji. Ta karygodna 
pobłażliwość rządu królestwa Serbii nie ustawała nawet wówczas, gdy wypadki 28 czerwca wykazały 
całemu światu jej straszliwe skutki. Z wypowiedzi i zeznań zbrodniarzy, sprawców zamachu z 28 
czerwca wynika, że mord dokonany w Sarajewie był uplanowany w Belgradzie.  

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 47, Warszawa 1960, s. 5.  

A. Podaj nazwę państwa, które wystosowało zacytowane ultimatum. 

A. Odkrycie prątka gruźlicy.  

B. Wynalezienie silnika benzynowego  

C. Odkrycie szczepionki przeciw wściekliźnie.  

D. Wynalezienie żarówki elektrycznej  

E. Wynalezienie telefonu  
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………………………………………………………………………………………………………. 

         Podaj nazwę bloku polityczno-militarnego, do którego należało państwo, które postawiło to 

ultimatum. 

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

B. Wyjaśnij wpływ wypadków 28 czerwca na rozwój sytuacji międzynarodowej w 1914 r. 

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

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

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

Zadanie 17 (3 pkt) 

Poniżej zamieszczone zostały podobizny trzech cesarzy władających na przełomie XIX i XX wieku 

państwami zaborczymi. Wpisz pod portretami imiona władców (wraz z numerami) oraz dynastie z 

których pochodzili. 

 

 

 

 

   

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

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

Zadanie 18 (2 pkt ) 

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. 

Przyjęło się co prawda mówić o dwóch rewolucjach rosyjskich […], ale tylko pierwsza zasługuje na to 

miano. [Wtedy] Rosja przeżyła prawdziwą rewolucję, ponieważ rozruchy, które położyły kres 

caratowi, […] wybuchły samorzutnie, a Rząd Tymczasowy, który przejął władzę, zyskał natychmiast 

ogólnokrajowe poparcie.[Druga rewolucja] miał[a] zupełnie inny charakter, […] był[a] klasycznym 

zamachem stanu, przejęciem władzy przez nieliczną grupkę, dokonanym, […] przy zachowaniu 

pozorów udziału mas, ale bez rzeczywistego ich uczestnictwa.  

Źródło: R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 2007, s. 106. 

A. Podaj nazwy pierwszej i drugiej rewolucji, o których mowa w tekście. 
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Nazwa pierwszej rewolucji 

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

Nazwa drugiej rewolucji 

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

B. Podaj datę roczną obu rewolucji. 

Data roczna ........................................... 

 

 
 
Zadanie 19 (2 pkt) 

Wybitnym twórcom XIX - wiecznej kultury polskiej przyporządkuj ich dzieła. W wyznaczone miejsca 

wpisz cyfrę i odpowiednią literę. 

1. Artur Grottger  A. Balladyna   [..........................] 

2. Zygmunt Krasiński B. Branka   [ .........................] 

3. Adam Mickiewicz  C. Dziady   [..........................] 

4. Juliusz Słowacki  D. Fortepian Chopina  [..........................] 

5. Jan Matejko     E. Irydion   [..........................] 

F. Stańczyk  

 
 
Zadanie 20 (1 pkt)  

Przyporządkuj właściwe podpisy mapom, umieszczając odpowiadające im numery w wyznaczonych 

miejscach.  
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Źródło: Wielki atlas historyczny, Warszawa 2005, s. 88; M. Żywczyński, Historia powszechna 1789 – 1870, Warszawa 2002, 

mapa 4. 
  

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

1. Półwysep Apeniński w 1812 r. 
2. Półwysep Apeniński w 1815 r. (po kongresie wiedeńskim) 
3. Półwysep Apeniński w 1914 r. (przed wybuchem I wojny światowej) 

 

 

Zadanie 21 (1 pkt) 

Rozstrzygnij, które wydarzenie było jedną z przyczyn włączenia się USA do działań I wojny światowej. 
Postaw obok niego znak X. 

Wydarzenie Odpowiedź 

a) Użycie przez Niemców gazów bojowych na froncie zachodnim.  

b) Opublikowanie depeszy emskiej.  

c) Zatopienie przez Niemców statku pasażerskiego „Lusitania”.  
 

Zadanie 22 (3pkt) 

Karykatury przedstawiają agresywny kolonializm przełomu XIX i XX wieku.  

Karykatura nr 1 „Chiński placek”  

Rozpoznaj dwa państwa, które rywalizowały o wpływy w Chinach, 

a przedstawione zostały pod postaciami kobiet. 

A. ……………………………………………………………………………....…….. 

B. …………………………………………………………………..……………….... 

 

Karykatura nr 2 „Wgryzanie się w świat” 

A. Jakie państwo reprezentuje przedstawiona postać? 

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

B. Dlaczego państwo to włączyło się w rywalizację o terytoria 

kolonialne dopiero w II połowie  XIX wieku ? 

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

Karykatura nr 3 „Kolos Rhodyjski”  

A. Jakie państwo reprezentuje przedstawiona postać? 

……………………………………………………………………………………………. 

B. Jakie dwa miasta położone na krańcach kontynentu miała 

połączyć linia telegraficzna, którą podtrzymuje postać? 

………………………………………………………………..………………………. 
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Zadanie 23 (1pkt) 

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej wpisując cyfry od 1 do 7. 

Wybuch I wojny światowej  

Utworzenie II Cesarstwa we Francji  

Wiosna Ludów  

Zjednoczenie Niemiec  

Wybuch wojny secesyjnej  

Wybuch wojny rosyjsko - japońskiej  

Utworzenie monarchii austro – węgierskiej   
 

Zadanie 24 (1pkt) 

W podanym zestawie zamieszczono reprodukcje znanych dzieł sztuki odnoszące się do polskich walk 

o niepodległość. Przyporządkuj tym reprodukcjom właściwe opisy, umieszczając odpowiednie cyfry w 

wykropkowanych miejscach. 

1. Scena z powstania kościuszkowskiego 

2. Scena z powstania krakowskiego 

3. Scena z powstania listopadowego 

4. Scena z powstania styczniowego 

  
Polaków dzieje malowane, Warszawa 2007 r. s.182 

A. …………………………. 
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Encyklopedia szkolna. Historia Str.501 

B. …..………………. 

Polaków dzieje malowane, Warszawa 2007r. 201                                          

C. ………… 
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Zadanie 25 (4 pkt) 

Przedstaw warunki zewnętrzne i wewnętrzne, które sprzyjały odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

w 1918 roku. W odpowiedzi uwzględnij różne aspekty tego procesu np. militarny, polityczny, 

dyplomatyczny i społeczny.  
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