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Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 18 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 nawiasach obok numerów zadań podano liczbę 

punktów możliwych do uzyskania za każde zadanie. 

8. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie 

przekreśl 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 40  

 

 

 

 

Wypełnia komisja konkursowa 

 
Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba 

punktów 
          

Liczba 

punktów po 

weryfikacji 

          

Nr zadania 11 12 13 14 15 16 17 18 Razem 
Liczba 

punktów 
         

Liczba 

punktów po 

weryfikacji 

         

 
 

                                                        Zatwierdzam 

 

    



Zadanie 1. (0-2) 

Przeanalizuj poniższy tekst i wykonaj polecenia.  

 

Gdyśmy się szczęśliwie, ja, cesarz Konstantyn, jak również ja, cesarz Licyniusz, […]  zjechali 

i wszystko, co dotyczy dobra i bezpieczeństwa publicznego omawiali, uznaliśmy za konieczne 

między innymi zarządzeniami zdaniem naszym dla wielu ludzi korzystnymi wydać przede 

wszystkim i to, które do  czci bóstwa się odnosi, a mianowicie chrześcijanom i wszystkim dać  

zupełną wolność wyznania religii, jaką kto zechce. W ten sposób bowiem bóstwo w swej 

niebieskiej siedzibie i dla nas i dla wszystkich, którzy naszej poddani są władzy, zjednać 

będzie można i usposobić łaskawie. Ze zbawiennych więc i słusznych powodów 

postanowiliśmy powziąć uchwałę, że nikomu nie można zabronić swobody decyzji, czy myśl 

swą skłoni do wyznania chrześcijańskiego, czy do innej religii, którą sam za 

najodpowiedniejszą dla siebie uzna, a to dlatego, by najwyższe bóstwo, któremu cześć według 

swobodnego przekonania oddajemy, mogło nam we wszystkich okolicznościach okazać zwykłą 

swą względność i przychylność. 

Źródło: Historia w tekstach źródłowych. Wypisy t. 1, oprac. Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk, Rzeszów 2000, s. 35. 

 

A. Podaj nazwę dokumentu opisanego w tekście oraz rok jego wydania. 

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

B. Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz, jaka zmiana nastąpiła w Cesarstwie 

Rzymskim w kwestii religijnej.  

 

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

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

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

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

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

 

Zadanie 2. (0-3) 

Przeanalizuj ilustracje (załącznik nr 1) ukazujące fragment Drzwi Gnieźnieńskich, 

a następnie korzystając z własnej wiedzy, wykonaj polecenia.  

a) Podaj imię świętego ukazanego na ilustracjach i kraj, z którego pochodził. 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Podaj nazwę stylu w sztuce, jaki prezentuje zabytek ukazany na fotografiach oraz wiek, 

w którym ów zabytek powstał. 

 

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

c) Napisz, jakie dwa wydarzenia dotyczące życia świętego, zostały ukazane 

na przedstawionych zdjęciach Drzwi Gnieźnieńskich. 

 

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

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

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



Zadanie 3. (0-4) 

Na podstawie mapy (załącznik nr 2) i wiedzy własnej wpisz do tabeli imiona i przydomki 

czterech synów Bolesława Krzywoustego (bez Kazimierza Sprawiedliwego), nazwę 

ziemi, jaką każdy z nich otrzymał w testamencie oraz jej symbol literowy z mapy. 

 
Lp. Imię i przydomek Nazwa ziemi Symbol 

literowy 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

 

Zadanie 4. (0-1) 

Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które 

jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz cyfrę 1, obok 

ostatniego – 2.  

 

Wydarzenia Odpowiedzi 

A. Początek wojny trzynastoletniej Polski z zakonem krzyżackim  

B. Odzyskanie przez Polskę za panowania Jagiellonów Pomorza Gdańskiego  

C. Przeniesienie stolicy zakonu krzyżackiego z Malborka do Królewca  

D. Sekularyzacja zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach  

E. Akt w Krakowie  

F. Bitwa pod Świecinem  

 

Zadanie 5. (0-1) 

Do podanych przywilejów szlacheckich dopisz nazwisko władcy, który nadał ten 

przywilej. Uzupełnij tabelę, wykorzystując terminy podane w ramce.  

1. koszycki  

2. cerekwicko-nieszawski  

3. mielnicki  

4. jedlneńsko-krakowski  

 

 

 

Zadanie 6. (0-3) 

Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli w kolejnych 

wierszach (a, b, c) dopisz obok podanych informacji: PRAWDA (P) lub FAŁSZ (F). 

 
a) „Konfederacja warszawska” to akt gwarantujący równouprawnienie szlachty dysydenckiej ze 

szlachtą katolicką w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
 

b) W Rzeczypospolitej Obojga Narodów nazywano unitami tych, którzy przyjęli unię Kościoła prawosławnego 

z Kościołem katolickim, a dyzunitami tych, którzy tę unię odrzucili i pozostali przy prawosławiu. 
 

c) Bracia polscy zwani arianami, socynaniami lub antytrynitarzami nie brali udziału w 

porozumieniu pomiędzy wyznaniami protestanckimi w Sandomierzu, zwanym zgodą sandomierską 
 

Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Ludwik Węgierski, Jan Olbracht, Aleksander 

Jagiellończyk, Władysław Warneńczyk 

 



Zadanie 7. (0-1) 

Do podanych definicji związanych z rozwojem demokracji szlacheckiej dobierz właściwe 

pojęcia. Uzupełnij tabelę, wykorzystując terminy podane w ramce.  

Definicja Pojęcie 

Wybierały posłów danej ziemi na sejm walny, wysłuchiwały listy 

królewskie, układały instrukcje poselskie. 

 

Posłowie składali szlachcie sprawozdanie ze swej działalności na 

sejmie, zastanawiano się również nad wykonaniem uchwał 

podjętych przez sejm. 

 

Dokonywały wyboru na wakujące urzędy ziemskie. 

 

 

W okresie bezkrólewia przejmowały pełnię władzy w danej ziemi 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

 

 

 
 

Zadanie 8. (0-3) 

Ilustracja (załącznik nr 3) przedstawia jedno z ważnych wydarzeń okresu nowożytnego 

w Polsce. Wykonaj poniższe polecenia dotyczące podanego źródła.  

 

A. Jakie wydarzenie przedstawia ilustracja (załącznik nr 3)? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

B. Jakie znaczenie miało to wydarzenie dla Rzeczpospolitej? 

 

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

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

C. Podaj imiona dwóch postaci historycznych znajdujących się w centrum ilustracji 

(zaznaczenie). Napisz nazwy dynastii, do których należały te osoby. 

 

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

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

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

Zadanie 9. (0-2) 

Na podstawie mapy (załącznik nr 5) wykonaj polecenia.  

1. Nadaj tytuł mapie. Odpowiedź wybierz spośród podanych poniżej. 

a) Rzeczpospolita w II poł. XVI w. 

b) Rzeczpospolita w II poł. XVII w. 

c) Rzeczpospolita w okresie rozbiorów. 

2. Z kim wojsko Rzeczypospolitej stoczyło bitwę zaznaczoną na mapie cyfrą 2? 

 

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

sejmiki deputackie, sejmiki kapturowe, sejmiki przedsejmowe, sejmiki relacyjne, sejmiki 

elekcyjne 

 



Zadanie 10. (0-2) 

Do każdego z wymienionych stylów architektonicznych dopisz wybrane, z podanych 

niżej, właściwe nazwy budowli. Obok nazwy stylu wpisz właściwe symbole literowe. 

 

1. Styl gotycki ………………… 

2. Styl renesansowy……………. 

3. Styl barokowy ………………. 

4. Styl klasycystyczny………….. 

 

a) Łazienki Królewskie 

b) Pałac w Wersalu 

c) Zamek Krzyżacki w Malborku 

d) Katedra Notre-Dame w Paryżu 

e) Bazylika św. Piotra w Rzymie 

f) Kamienice w Kazimierzu Dolnym 

g) Kościół Jezuitów w Lublinie (obecnie Katedra) 

h) Świątynia Sybilli w Puławach 

 

Zadanie 11. (0-1) 

Uszereguj chronologicznie wydarzenia z powstania listopadowego, wpisując cyfry od 1 

do 5, począwszy od wydarzenia najdawniejszego.  
 

a) generał Chłopicki obejmuje urząd dyktatora powstania  ……….. 

b) bitwa pod Olszynką Grochowską     ……….. 

c) detronizacja Mikołaja I      ……….. 

d) śmierć gen. Sowińskiego      ……….. 

e) bitwa pod Stoczkiem       ……….. 

Zadanie 12. (0-3) 

Przyjrzyj się ilustracji będącej załącznikiem nr 4, a następnie odpowiedz na pytania.  
 

A. Ilustracja przedstawia śmierć jednego z polskich bohaterów narodowych XVIII i XIX 

wieku. Podaj jego imię i nazwisko. 
 

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

B. Jaką funkcję pełnił on w czasie istnienia Księstwa Warszawskiego? 
 

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

C. W jakiej bitwie zginął? 
 

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

D. W którym roku miała miejsce ta bitwa? 

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

E. Napisz, jakie pokrewieństwo łączyło tego bohatera historycznego z ostatnim królem Polski. 

 

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



F. Podaj nazwę odznaczenia, które otrzymał ten bohater w roku 1792. 
 

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

 

Zadanie 13. (0-2) 

Zanalizuj poniższy tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.  

Tytuł II. O rządzie 

Artykuł 5. Korona książęca warszawska jest dziedziczna w osobie Króla Saskiego, jego 

potomków, dziedziców i następców [...]. 

Artykuł 6. Rząd jest w osobie króla. [...] 

Artykuł 9. Król zwołuje, przedłuża i odracza zgromadzenie głównego sejmu. [...] 

Tytuł III. O ministrach i Radzie Stanu [...] 

Artykuł 14. Rada Stanu składa się z ministrów. [...] 

Artykuł 15. Rada Stanu roztrząsa, układa i uchwala projekta do prawa lub urządzenia 

administracji publicznej [...]. 

Artykuł 18. Decyzje, projekta do prawa, wyroki i urządzenia roztrząsane w Radzie Stanu, 

podlegają zatwierdzeniu królewskiemu. 

Tytuł IV. O Sejmie Głównym 

Artykuł 19. Sejm Główny składa się z 2 izb, to jest z Izby pierwszej, czyli Izby Senatorskiej, 

i z drugiej Izby, czyli Poselskiej. [...] 

Tytuł V. O Senacie 

Artykuł 23. Senat składa się z 18 członków, to jest: 6 biskupów, 6 wojewodów, 6 kasztelanów.  

Artykuł 26. Senatorowie są dożywotni. [...] 

Tytuł IX. Sadownictwo 

Artykuł 69. Kodeks Napoleona będzie prawem cywilnym[…]. 
Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. 2, Rzeszów 2000, s. 119–121. 

 

A) Napisz, jak nazywa się zacytowany akt prawny, podaj datę roczną jego powstania. 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

B) Z jakim państwem europejskim pozostawał w sojuszu kraj, którego dotyczy dokument? 

Zacytuj na potwierdzenie odpowiedni fragment. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Zadanie 14. (0-2) 

Zanalizuj treść obrazów oznaczonych literami A i B (załącznik nr 6) przedstawiających 

wydarzenia na ziemiach polskich w XIX wieku i uzupełnij tabelę. 
 

Symbol 

literowy 

Wydarzenie Zabór 

A.  

 

 

B.  

 

 



Zadanie 15. (0-3) 

Podaj pełne nazwy polskich partii  politycznych działających w XIX i XX wieku 

do przedstawionych w tabeli opisów haseł programowych. 

 

a) dążenie do odzyskania niepodległości, uzyskanie praw 

społecznych i politycznych dla chłopów, , rozwój spółdzielczości 

wiejskiej, równouprawnienie Polaków, Litwinów, Ukraińców 

 

 

b) rezygnacja z haseł niepodległościowych, dążenie do wybuchu 

światowej rewolucji robotniczej, której zwycięstwo doprowadzi 

do obalenia ustroju kapitalistycznego, powstania państw narodowych 

i wprowadzenia rządów robotników, negowała potrzebę podziału 

wielkiej własności ziemskiej między chłopów. 

 

 

c) dążenie do odzyskania niepodległości i wprowadzenie 

w niepodległym państwie demokracji. Walka o prawa socjalne 

robotników i zdobycie władzy przez proletariat, uświadomienie 

klasowe robotników, postulat demokratycznego parlamentu 

i samorządu. 

 

 

 

Zadanie 16. (0-1) 

Zaznacz poprawnie zapisany ciąg wydarzeń z okresu I wojny światowej. 

 

a) zamach w Sarajewie, bitwa pod Gorlicami, bitwa pod Verdun, bitwa pod Tannenbergiem, 

obalenie caratu w Rosji (abdykacja Mikołaja II), przystąpienie USA do wojny, traktat 

wersalski 

b) zamach w Sarajewie, bitwa pod Tannenbergiem, bitwa pod Gorlicami, bitwa pod Verdun,  

obalenie caratu w Rosji (abdykacja Mikołaja II), przystąpienie USA do wojny, traktat 

wersalski 

c) zamach w Sarajewie, bitwa pod Tannenbergiem, bitwa pod Verdun, bitwa pod Gorlicami, 

obalenie caratu w Rosji (abdykacja Mikołaja II), przystąpienie USA do wojny, traktat 

wersalski 

Zadanie 17. (0-3) 

Na podstawie analizy podanego tekstu i wiedzy własnej uzupełnij zdania zamieszczone pod 

tekstem. 

O czwartej godzinie nad ranem, kiedy większość żołnierzy spała w swoich okopach, 

posterunki ochronne zwróciły uwagę na szereg wybuchów, jakie dały się słyszeć od strony 

pozycji niemieckich, które znajdowały się bardzo blisko od naszych okopów w odległości 

wahającej się w granicach od 80 do 600 kroków. Nasi żołnierze zauważyli, iż Niemcy coś 

zapalają przed swymi okopami. Zaraz po wybuchu dał się słyszeć syk i nad okopami 

nieprzyjacielskimi zaczęły się ukazywać kłęby jasnego dymu, koloru żółto-zielonego. Mdły, 

słodko-cierpki […] tamował oddech w gardle, wywołując u ludzi duszenie się. W ustach 

zjawiał się cierpki metalowy smak, błony śluzowe dróg oddechowych ulegały zapaleniu, 



wszystkie wewnętrzne organy, poczynając od dróg oddechowych, kończąc na organach 

trawienia, męcząco paliły. Ci żołnierze, którzy więcej od innych wciągnęli do płuc 

śmiercionośnego […], jak też ci, którzy z przyzwyczajenia kładli się na ziemi, gdzie […] był 

gęstszy, na skutek swego ciężaru, wkrótce tracili przytomność i umierali. Nie mniej 

śmiercionośne działanie wywierały […] na zwierzęta i przyrodę. Wszystko, co żyło, a co trafiało 

w zasięg działania […], natychmiast ginęło: w polu znajdowano martwe zające i kuropatwy, 

konie padały, a wzdęte ich trupy ulegały rozkładowi. Ziemia pokryła się czerwono-burą 

powłoką, żyto zwiędło i wydawało się jak spalone. Liście na drzewach skręcały się, jak gdyby 

pod wpływem silnego żaru, i usychały. Ptaki siedzące na drzewach padały martwe. 

 

Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1998, s. 10–11. 

 

1. Opisana w tekście broń, której użyli Niemcy to …………………………………………….. 

2. Niemcy użyli tej broni po raz pierwszy na froncie zachodnim pod 

miejscowością……………........................................................................................................... 

3. Według źródła użycie tej broni powodowało u ludzi ………………………………………... 

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

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

 

Zadanie 18. (0-3) 

Na podstawie mapy (załącznik nr 7) i wiedzy własnej wykonaj polecenia.  

a) Podaj nazwy trzech głównych państw, które utworzyły Trójporozumienie. 

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

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

b) Napisz nazwy miejscowości, gdzie podpisano pokój kończący działania wojenne na froncie 

wschodnim (1918 rok) i zawieszenie broni na froncie zachodnim, a także otocz je kółkiem 

na mapie. 

Front wschodni - ………………………………………………………………………………. 

Front zachodni - ……………………………………………………………………………….. 

c) Podaj nazwy trzech państw europejskich, które przez cały okres I wojny światowej były 

neutralne. 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Załącznik nr 5 

 

Źródło: W. Chybowski, Historia. Gimnazjum zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych, wyd. Demart, 

Warszawa 2004, s.41.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 
Źródło: Historia Polski, Atlas Ilustrowany, wyd. Demart, W- wa 2014, str.177;191. 

A. 

 

B. 

 



Załącznik nr 7 

 

Źródło: W. Chybowski, Historia. Gimnazjum zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych, wyd. Demart, 

Warszawa 2004, s.67.  

 


