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ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH  

 

ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

ETAP TRZECI 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 17 zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest  

kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je komisji 

przeprowadzającej eliminacje. 

3. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania 

zapisane ołówkiem nie będą oceniane. 

5. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów 

możliwych do uzyskania za dane zadanie. 

6. Nie używaj korektora. 

 

Pracuj samodzielnie. 

 

 

 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy: 

90 minut 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych 

do uzyskania: 40. 

Tytuł laureata 

zdobędziesz, jeżeli 

uzyskasz co najmniej 

32 punkty. 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

 



Zadanie 1. (3 p.) 

Przyporządkuj odpowiednio miasta i rzeki znajdujące się na terytorium podanych 

krain.  

Teby, Jafa, Memfis, Kisz, Jordan, Samaria, Nil, Ur, Eufrat 

A) Egipt – ..................................................................................................................................... 

B) Mezopotamia – ……................................................................................................................ 

C) Izrael – ………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 2. (3 p.) 

Wpisz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” obok fałszywych. 

 

 Zdania Prawda/Fałsz 
1.  Odyseuszowi w powrocie do ojczyzny przeszkadzał Posejdon.  

2.  Żona Odyseusza miała na imię Kirke.  

3.  Odyseuszowi pomagała Atena.  

 

Zadanie 3. (1 p.) 

Korzystając z opisu monet rzymskich z wizerunkami cesarzy, podaj jedną przyczynę 

upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w V wieku n.e. 

 

   
Cesarz Petroniusz Maksymus    Cesarz Awitus. Czas panowania: 9 lipca 455 -  

Czas panowania: 17 marca -    31  października 456 r. n.e. 

31 maja 455 r. n.e.  

 

        
 

Cesarz Olibriusz      Cesarz Romulus Augustulus 

Czas panowania:     Czas panowania: 

kwiecień – 2 listopada 472 r. n.e.   31 października 475 – 4 września 476 r. n. e. 

Źródło: www.imperiumromanum.edu.pl 

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

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

 



Zadanie 4. (3 p.) 

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.  

 

„Ja, [...] jak również ja, [cesarz] Licyniusz August, zeszliśmy się szczęśliwie w Mediolanie 

(...) postanowiliśmy powziąć uchwałę, że nikomu nie można zabronić swobody decyzji, czy 

myśl swą skłoni ku chrześcijaństwu, czy ku innej religii, którą sam za najodpowiedniejszą dla 

siebie uzna.” 

Źródło: www.imperiumromanum.edu.pl 

1. Podaj nazwę dokumentu historycznego, z którego pochodzi podany fragment. 

 

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

 

2. Nazwij cesarza wypowiadającego się obok Licyniusza w podanym dokumencie. 

 

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

 

3. Podaj nazwę miasta założonego przez tę postać.  

 

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

 

Zadanie 5. (2 p.) 

Przyporządkuj do podanych przedziałów czasowych wymienione w podpunktach fakty 

historyczne, wpisując oznaczające je litery A, B, C, D w odpowiednie kolumny tabeli. 

 

A. Uczta u Wierzynka. 

B. Koronacja Bolesława Chrobrego. 

C. Ślub Mieszka I z Dobrawą.  

D. Testament Bolesława Krzywoustego. 

 

IX w. X w. XI w. XII w. XIII w. XIV w. 

      

 

Zadanie 6. (1 p.) 

Na podstawie tekstu określ stopień pokrewieństwa pomiędzy Władysławem Łokietkiem 

a królową Jadwigą. 

 

Łokietek ze swoją żoną Jadwigą Bolesławówną miał sześcioro dzieci: Kunegundę, Stefana, 

Władysława, Elżbietę, Kazimierza i Jadwigę. Elżbieta zwana Łokietkówną wyszła za mąż za 

króla Węgier Karola Roberta z dynastii Andegawenów. Para ta miała pięciu synów: Karola, 

Władysława, Ludwika, Andrzeja i Stefana. Spośród nich królem Węgier a później Polski 

został Ludwik. W związku z Elżbietą Bośniaczką miał trzy córki: Katarzynę, Marię i Jadwigę. 

Ta ostatnia została królem Polski.  

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

 

 



Zadanie 7. (1 p.) 

Podkreśl tę dziedzinę, którą nie zajmował się Mikołaj Kopernik.  

 

medycyna, prawo, rzeźba, wojskowość, ekonomia 

Zadanie 8. (3 p.) 

Określ style architektoniczne trzech lubelskich zabytków. 

 

 Źródło: wikipedia 

Brama Krakowska w Lublinie. Styl............................................ 

 Źródło: wikipedia 

Trybunał Koronny w Lublinie. Styl.................................................. 

 Źródło: wikipedia 

Kościół św. Agnieszki w Lublinie. Styl ……………………………………………… 

 

 

 



Zadanie 9. (1 p.) 

Na mocy zawartego przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego traktatu w Buczaczu 

Kamieniec wraz z Podolem i województwem bracławskim należał w latach 1672 – 1699 

do Turcji.  

Nazwij i zaznacz krzyżykiem element, który świadczy o obecności tureckiej w Kamieńcu 

Podolskim. 

 

 

Źródło: wikipedia 

Katedra śś. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim 

Nazwa obiektu:............................................................................................ 

Zadanie 10. (2 p.) 

Przeanalizuj poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia. 

 

Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równi, że Stwórca 

obdarzył ich pewnymi nienaruszonymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, 

wolność, [...], że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały spośród ludzi rządy, 

których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych [...]. Kiedy jednak długi 

szereg nadużyć i uzurpacji [...] zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej 

i despotycznej, to słusznym i ludzkim prawem i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu 

[...]. Dlatego [...] ogłaszamy [...], że połączone Kolonie są i mają słuszne prawo być wolnymi 

i niepodległymi państwami. 

Źródło: Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław1996. 



Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. W tabeli obok podanych 

zdań dopisz prawda (P) lub fałsz (F). 

1. 
 

Państwo, w którym powstał cytowany dokument, to Francja. 
 

 

2. Dokument powstał w roku 1776.  

3. Głównym powodem „buntu” mieszkańców był despotyzm władzy.  

4. Państwem przeciw któremu nastąpił „bunt” była Wielka Brytania.   

 

Zadanie 11. (1 p.) 

 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie²! Ty, co gród zamkowy 

Nowogróǳki  ochraniasz z jego wiernym ludem! 

 

Zacytowane powyżej słowa napisał Adam Mickiewicz, wspominając dzieciństwo 

w swoim dziele Pan Tadeusz. Podpisz tę ilustrację, która przedstawia Ostrą Bramę. 

 

  Źródło: wikipedia 

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

 

Zadanie 12. (3 p.) 

Rozpoznaj postaci historyczne, związane z walką Polaków o odzyskanie niepodległości. 

 

Informacje biograficzne Postać 

1. Dowodził II brygadą legionów. Twórca Armii  

Polskiej we Francji, tzw. „Błękitnej Armii”. 

 

2. Twórca Ligii Narodowej. Przywódca polskiego 

ruchu narodowego. W czasie I wojny światowej 

popierał trójporozumienie. 

 

3. Był redaktorem socjalistycznego pisma  

„Robotnik”. Dowodził jedną z brygad legionów.  

W czasie I wojny popierał państwa centralne. 
 

 

 

 



Zadanie 13. (3 p.) 

Posiłkując się  

mapą, wpisz do tabelki nazwy trzech państw tworzących trójporozumienie i trzech jego 

sojuszników. Nie należy wpisywać nazw ówczesnych kolonii. 

 

 

Źródło: www.szkolnictwo.pl 

Główne państwa trójporozumienia Państwa sojusznicze trójporozumienia 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zadanie 14. (4 p.) 

Poniżej w dwóch kolumnach wymieniono jednostki polskie z czasów II wojny światowej 

i dowódców tych jednostek. Do podanych w tabeli oznaczeń literowych A, B, C, D 

jednostek przyporządkuj oznaczenia cyfrowe 1, 2, 3, 4 dowódców.  

 

A.      1 Dywizja Pancerna                            1. gen .Zygmunt Berling 

B.       2 Korpus Polski                                2. płk. Wojciech Kołaczkowski 

C.         Dywizjon 303                                 3. gen. Władysław Anders 

D.      1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki   4. gen. Stanisław Maczek 

A B C D 

    

 

 

 

 

 

http://www.szkolnictwo.pl/


Zadanie 15. (4 p.) 

Źródło: prl-uwspominki-manifo.com 

Następstwem II wojny światowej dla Polski było m. in. przesunięcie jej granic na 

zachód, co oznaczało dołączenie do jej terytorium nowych miast. Wymień co najmniej 

cztery przyłączone miasta, które stały się stolicami  nowych województw w okresie PRL.  

I ................................................................ 

II ............................................................... 

III .............................................................. 

IV .............................................................. 

Zadanie 16. (3 p.) 

W czasie negocjacji  prowadzonych podczas tzw. „okrągłego stołu” komuniści rządzący 

Polską zgodzili się na pewne zmiany polityczne w kraju. Podkreśl te właściwe. 

 

A. Urząd Prezydenta 

B. Rada Państwa 

C. Senat 

D. Reaktywowanie NSZZ Solidarność 

E. Samorząd lokalny 

 

Zadanie 17. (2 p.) 

Od którego roku i dlaczego poniższa tablica mogła pojawić się na polskich granicach ? 

 

 Źródło: wikipedia 

Rok :.................................... 

Uzasadnienie 

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


