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X KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

Rok szkolny 2012/2013 

Eliminacje wojewódzkie – 23 marca 2013 r. 

Wskazówki dla uczestnika 

1. Czytaj uważnie wszystkie teksty i polecenia. Jeśli nie jesteś pewien swojej odpowiedzi nie 

zaznaczaj jej pochopnie, zastanów się,  ponieważ odpowiedź błędna eliminuje odpowiedź 

poprawną. 

2. Za cały test możesz otrzymać łącznie 96 punktów. 

3. Odpowiedzi  zapisz  czytelnie. 

4. W przypadku podania błędnej odpowiedzi przekreśl ją wyraźnie. 

5. Test zawiera 30 zadań, na rozwiązanie których masz 90 minut. Jeśli skończysz przed 

wyznaczonym czasem, oddaj test i opuść salę. 

Życzymy powodzenia! 

Zadanie  1.  (0 – 1 pkt.) 

Spośród poniżej wymienionych informacji wskaż tę, która jest prawdziwa. Po kongresie 
wiedeńskim powołano do życia Święte Przymierze, które: 

A. Miało zdecydować o losie Napoleona.  

B. Miało dbać o utrzymanie porządku ustalonego na kongresie, dotyczącego granic i ustrojów. 

C. Miało czuwać nad bezpieczeństwem narodów europejskich i udzielać im pomocy w walce  
o   prawa polityczne. 

D. Miało doprowadzić do objęcia władzy we Francji i Austrii przez prawowitych monarchów. 

 

Zadanie  2. ( 0 – 1 pkt.) 

Spośród poniżej wymienionych informacji wskaż tę, która jest błędna. Po kongresie 
wiedeńskim: 

A. Powstało Królestwo Polskie. 

B. Językiem urzędowym w Królestwie był język polski. 

C. Wielkie Księstwo Poznańskie stało się prowincją Prus. 

D. Rzeczpospolita Krakowska znalazła się w granicach Austrii i otrzymała autonomię. 
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Zadanie  3.  (0 – 1 pkt.) 

Poniżej podano kilka postanowień zawartych w Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r. 
Podkreśl informację błędną. 

A. Najwyższą władzę sprawuje król, a w razie jego nieobecności namiestnik. 

B. Prawo inicjatywy ustawodawczej posiada król. 

C. Wszyscy mieszkańcy Królestwa posiadają prawa wyborcze. 

D. Zapewnia się nietykalność osobistą, majątkową oraz wolność wyznania. 

 

Zadanie  4.  (0 – 4 pkt.) 

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia odpowiadając na pytania w części A i B. 

Tymczasem już w nocy z dnia 20 na 21 lutego […] zebrali się ludzie uzbrojeni [...]. 
[Nazajutrz] po godzinie 7. wieczór gawiedź uliczna […] rozpoczęła alarm [...], strzelanie na 
ulicach, śpiewy, […], dzwonienie […] na Wawelu w Zygmunta. […] Jednocześnie w domu pod 
Krzysztoforami […] zawiązał się rząd, pod nazwą „Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej”. 
 

Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 33, Warszawa 1958, s. 7 

 
A. Podaj nazwę powstania, o którym mowa w powyższym tekście. 

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

.   
B. Na podstawie tekstu źródłowego uzasadnij swoją odpowiedź (z pkt. A), podając trzy 

argumenty. 

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

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

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

 
Zadanie 5.  (0 – 3 pkt.) 

Przeczytaj uważnie poniższe zdania i uzupełnij w miejscu kropek brakujące informacje. 

Sprawujący w Warszawie władzę namiestnik gen. …………………………. wprowadził na terenie 
Królestwa Polskiego stan wojenny w ……....... roku. W guberni radomskiej ogłoszono go  
w ……..… roku. 

Na podstawie: http://www.muzeumhistoriikielc.pl/CMS/kielce/historia_kielc.html  
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Zadanie 6. (0 – 2 pkt.) 

Przeczytaj fragment pracy historyka Stefana Kieniewicza i wykonaj polecenia A i B. 

Tymczasem za murami Cytadeli dojrzewał proces […]. Najbliżsi współpracownicy dyktatora 
zachowali się z godnością. On sam ograniczył się do krótkiego „wyznania wiary”. […] Komisja 
śledcza wiedziała, że był on „naczelnikiem rządu”, że wszyscy inni byli tylko podwładnymi. 
Jednakże na rozkaz cara postanowiono wykonać wyrok śmierci na pięciu osobach. 

Źródło: S. Kieniewicz, Warszawa w …, Warszawa 1983, s. 200-201 

A. Jakiego powstania dotyczy powyższy tekst? Podkreśl właściwą odpowiedź: 

powstania krakowskiego 

powstania listopadowego 

powstania styczniowego 

wydarzeń 1905 roku 

B. Podaj imię i nazwisko dyktatora, o którym mowa w tekście. 

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

. 

 

Zadanie 7.  (0 – 7 pkt.) 

Przyjrzyj się uważnie ilustracjom i uzupełnij luki w poniższym tekście. Podpisz ilustracje 
podając ich tytuły. 

Autorem zamieszczonych poniżej obrazów jest ……………………………………………. 

Pochodzą one z cyklu pt. „……………………..”. Obecnie znajdują się w muzeum w Budapeszcie. 

W swej tematyce nawiązują do powstania …………………………...  

            

 

 

 

 

 

 

 

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

Zadanie 8.  (0 – 4 pkt.) 

Uzupełnij wpisując w miejsce wykropkowane, czym zasłynęli wymienieni poniżej polscy 
 i światowi uczeni, odkrywcy, wynalazcy?  

A. Samuel Bogumił Linde –   ..............................................................................................................  
B. Graham Bell  –  ...............................................................................................................................  
C. Karl Benz –  ....................................................................................................................................  
D. Zygmunt Wróblewski –  .................................................................................................................  

 

Zadanie 9. (0 – 2 pkt.) 

Wśród wymienionych wydarzeń z historii Polski XIX w. wskaż to, które chronologicznie jest 
pierwsze, i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz 
cyfrę 1, obok chronologicznie ostatniego cyfrę 5. 

 Wydarzenie Kolejność wydarzenia 

A. Likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej  

B. Śmierć Romualda Traugutta  

C. Utworzenie Królestwa Polskiego  

E. Początek działalności Hakaty  

F. Wybuch powstania styczniowego  
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Zadanie 10.  (0 – 6 pkt.) 

Przeczytaj uważnie zamieszczony poniżej tekst  i wykonaj polecenia w pkt. A, B i C.               
W punkcie C odnieś się do wiedzy pozaźródłowej. 

„Trzydzieści czy czterdzieści manufaktur wznosi się na szczycie wzgórz, które opisałem. Ich sześć 
pięter góruje nad krajobrazem, a ich skupisko pozwala stwierdzić z daleka centralizację przemysłu. 
Wokół nich porozrzucane w bezładzie ubogie siedziby plebsu. Między nimi rozpościerają się tereny 
zanieczyszczone, które od dawna nie przypominają beztroskich parków (……). Usłyszycie hałas 
pieców, ciężkie sapanie miechów. Dym powleka domy, uniemożliwiając słońcu rozjaśnienie 
domostw. W tym wiecznym mroku łatwo dostrzec bogactwo niektórych i mizerię większości, 
zaradność kilku fabrykantów, dla których pracują tysiące, i słabość poszczególnych osób, która 
okazuje się jeszcze większa, niż gdyby zostawić ich samych  na środku pustyni . 
 

Źródło: Alexis de Tocqueville,  Podróże  po  Anglii, Irlandii, Szwajcarii i Algierii 

A. Podaj nazwę zjawiska gospodarczego w Europie, z którym związany jest ten opis. 

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

B. Wymień trzy negatywne skutki tego zjawiska przedstawione w tekście (nie cytuj jego 
fragmentów). 

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

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

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

C. W jakim kraju i kiedy (połowa którego wieku) to zjawisko zostało zapoczątkowane? 

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

Zadanie 11.  (0 – 2 pkt.) 

Polacy w różny sposób przeciwstawili się  rusyfikacji. Podkreśl informacje prawdziwe. 

A. Organizując tajne nauczanie i zakładając Uniwersytety Latające. 

B. Nauczając w domu, wysyłając dzieci do szkół poza Królestwem. 

C. Powołując do życia organizację walczącą o kulturę, tzw. Kulturkampf. 

D. Wysyłając petycje do cara za pośrednictwem Rady Stanu. 

 

Zadanie 12. (0 – 1 pkt.) 

Wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź. Co łączy Hipolita Cegielskiego i Karola 
Marcinkowskiego? 

A. Działalność polityczna w Kole Polskim.  

B. Działalność na rzecz rozwoju  gospodarki polskiej. 

C. Działalność w obronie języka polskiego. 

D. Związki rodzinne i współpraca przy rozbudowie Poznania. 
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Zadanie 13. (0 – 1 pkt.) 

Zaznacz odpowiedź prawidłową. Ruch oświecenia żydowskiego, pod którego wpływem Żydzi 
asymilowali się z ludnością nieżydowską/przyjmowali polską kulturę i język to: 

A. Syjonizm 

B. Haskala 

C. Chasydyzm 

D. Talmud 
 

Zadanie 14.  (0 – 1 pkt) 

Spośród wymienionych poniżej osiągnięć cywilizacyjnych wybierz i podkreśl to, które nie 
miało miejsca w XIX wieku. 

A. Otwarcie Kanału Sueskiego 

B. Wzniesienie wieży Eiffla 

C. Skonstruowanie pierwszej maszyny parowej 

D. Wynalezienie żarówki elektrycznej. 

 
Zadanie 15. ( 0 – 2 pkt.) 

Wśród wymienionych sześciu wydarzeń wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, 
które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego umieść cyfrę 1, 
obok ostatniego cyfrę 6. 

 Wydarzenia Kolejność wydarzenia 

A. Powstanie Trójprzymierza  

B. Zjednoczenie Niemiec w XIX wieku  

C. Wiosna Ludów  

D. Bitwa pod Waterloo  

E. Wojna krymska  

F. Wojna secesyjna   

 

Zadanie 16. (0 – 4 pkt.) 

Połącz w pary pojęcia z ich właściwymi definicjami. Wpisz odpowiednią cyfrę  
w wykropkowanym poniżej miejscu. 

A. chadecja – ..............................  

B. anarchizm –  ..........................  

C. nacjonalizm –  .......................  

D. industrializacja –  ..................  
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1. Proces szybkiego rozwoju przemysłu w stosunku do innych działów gospodarki. 
2. Ideologia i ruch  polityczny powstałe pod koniec XIX w,. uznające za najwyższą wartość 

naród. 
3. Ruch społeczno-polityczny powstały pod koniec XIX w, odwołujący się do chrześcijańskiej 

nauki społecznej. 
4. Polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, realizowana 

głównie za pomocą ceł. 
5. Ruch społeczno-polityczny powstały w XIX w., którego głównym postulatem jest zniesienie 

państwa. 
 
Zadanie 17.  ( 0 – 4 pkt.) 

Do podanej w tabeli charakterystyki dopisz nazwę stylu wybierając go spośród podanych 
poniżej i nazwę kraju, gdzie wybrany przez Ciebie styl się narodził i rozprzestrzenił.  

 Nazwa stylu Nazwa kraju Charakterystyka 

A. 

  „mnóstwo pamiątek z podróży, bibeloty, ozdobne 
przedmioty w różnych miejscach domu (…) 
wnętrza cechowała intymność i zaciszność (…) 
stoły o zaokrąglonych kształtach, często na jednej 
nodze (…)  częste użycie tapet (…)” 

B. 

  „…., solidne, wygodne meble (…) nieodzowny 
kominek (…) brak fantazji (…) centralnym 
punktem domu był salon (…) styl związany z 
panowaniem  córki Edwarda, księcia Kentu (…)” 

 
rokoko, styl wiktoriański, biedermeier, empire 
 

Zadanie  18. ( 0 – 2 pkt.) 

Poniższa fotografia przedstawia urządzenie zastosowane w medycynie, w którym 
wykorzystano odkrycie dokonane przez niemieckiego fizyka w 1895 roku. Podaj jego 
nazwisko oraz nazwę tego odkrycia. Wpisz je w wykropkowanym miejscu obok zdjęcia. 

Źródło: The Illustrated History of the World, Florencja 2001, s. 175 

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

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

....................................................................................... 
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Zadanie 19. (0 – 3 pkt.) 

W tabeli zamieszczono hasła programowe polskich partii politycznych z przełomu XIX  
i XX w. Przyporządkuj im przedstawione poniżej nazwy partii. W kolejnych rubrykach tabeli 
wpisz odpowiadające im liczby. 

 Hasła programowe Partia 

A. Rozwiązanie podstawowych problemów wsi, równouprawnienie 
chłopów w życiu politycznym, wprowadzenie demokratycznej 
ordynacji wyborczej. 

 

B. Walka o wewnętrzną spoistość narodu oraz przeciwstawianie się 
obcym wpływom i wynarodowieniu, w sprzyjających 
okolicznościach odbudowa niepodległej Polski. 

 

C. Połączenie walki o niepodległość z realizacją socjalnego programu 
społecznego, budowa demokratycznego państwa polskiego  
i stopniowe wprowadzanie reform socjalnych. 

 

 
1. Polska Partia Socjalistyczna 

2. Polskie Stronnictwo Ludowe 

3. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy 

4. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne  

 

Zadanie 20. (0 – 3 pkt.) 

Dlaczego Bałkany były źródłem konfliktów między państwami? Wskaż zdania zawierające 
informacje prawdziwe. 

A. Rosja popierała narody bałkańskie w ich walce niepodległościowej w zamian za zgodę na 
budowę baz wojskowych. 

B. Narody bałkańskie podejmowały walkę o wyzwolenie narodowe. 

C. Turcja dążyła do utrzymania swoich wpływów na Bałkanach. 

D. W czasie drugiej wojny bałkańskiej Austro-Węgry zajęły Serbię. 

E. Austro-Węgry dążąc do umocnienia swoich wpływów na Bałkanach anektowały Bośnię  
i Hercegowinę. 

F. Na początku XX wieku wpływom Austro-Węgier na Bałkanach zagrażały Niemcy, podpisując  
z Serbią „serdeczne porozumienie”. 
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Zadanie 21. ( 0 – 10 pkt.) 
 
Wiek XIX to okres intensywnej ekspansji kolonialnej. Odpowiedz na pytania  
w punktach A, B , C i D 

A. Dopisz, do kogo należały/pod czyim były panowaniem/uzależnieniem na przełomie XIX  
i XX w. poniżej wymienione kraje: 

 Korea –  .......................................................................................  

 Egipt –  ........................................................................................  

 Obecna Libia –  ...........................................................................   

 Angola –  .....................................................................................  

 Kamerun –  ..................................................................................  

 Algieria –  ....................................................................................  

 Filipiny –  ....................................................................................  

 
B. Wpisz poniżej nazwę kraju w którym miało miejsce: Powstanie Mahdiego, znane  

z książki „W pustyni i w puszczy” : 

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

C. Podaj nazwę kraju, który był uważany za „perłę w koronie” brytyjskiego imperium: 

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

D. Podaj główną przyczynę/ powód wybuchu tzw. „wojny burskiej”: 

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

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

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

 
Zadanie 22. (0 – 10 pkt.) 
 
Poniżej przedstawiona ilustracja to karykatura z ok. 1890 r. Przyjrzyj się jej uważnie  
i odpowiedz na pytania w części A i B. 
 
A. Wyjaśnij jej znaczenie. 

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

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

B. Jakie postacie zostały przedstawione na ilustracji i które państwa reprezentują. 

Zidentyfikuj minimum cztery z nich. 

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

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

 .........................................................................................................................................................  
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Zadanie 23. (0 – 4 pkt.) 

Przeczytaj tekst,  a następnie wykonaj polecenia w punkcie A i B. 

„Już 3 lutego przedłożyłem panom nadzwyczajną zapowiedź rządu niemieckiego, iż od 7 lutego 
zamierza porzucić wszelkie prawne i ludzkie skrupuły i że będzie zatapiać wszelkie okręty, które by 
próbowały dotrzeć do nieprzyjacielskich portów (…). Okręty neutralne i zaprzyjaźnione zatapia się 
tak samo jak okręty nieprzyjacielskie: nawet okręty szpitalne, mające wolny glejt rządu 
niemieckiego, zatopiono z takim samym brakiem litości i zasad. Obecna wojna niemiecka przeciwko 
handlowi jest wojną przeciw humanitarności i przeciw wszystkim narodom (…)”. Spełniając bez 
wahania mój konstytucyjny obowiązek, radzę Kongresowi, by oświadczył, że ostatnia działalność 
rządu niemieckiego jest faktycznie wojną przeciw rządowi i narodowi Stanów Zjednoczonych, by 
przyjął stan wojenny, który został Ameryce narzucony. 

A. Cyt. za: Wojna światowa i jej następstwa (1914-1927). Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, zesz. 
59,  

w świetle źródeł przedstawił J. Dąbrowski, Kraków 1928 s. 8. 

A. Napisz, o jakim planie rządu niemieckiego mówi powyższy tekst: 

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

B. Podaj rok, w którym ogłoszono ten program:  ...........................................................................  

C. Kto  przedstawił wymienioną w powyższym tekście radę Kongresowi, podaj jego imię  

i nazwisko oraz funkcję którą pełnił:   

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

 

 Zadanie 24. (0 – 4 pkt.) 

Uzupełnij tabelkę dotyczącą pierwszej wojny światowej. Wybierz z ramki zamieszczonej 
poniżej właściwe wydarzenie i wpisz je w odpowiedniej rubryce w tabeli. 

bitwa nad Sommą,    bitwa o Verdun,    bitwa pod Tannenbergiem,   druga bitwa nad Marną,   
użycie gazów bojowych pod Ypres,  początek wojny pozycyjnej,   pokój brzeski 

  

 1914 r. 1918 r. 

A. front zachodni   

B. front  wschodni   

 
  



12 

 

Zadanie 25.  (0 – 3 pkt.) 

Przeanalizuj dane w tabeli poniżej, a następnie wykonaj polecenia w punktach A i B. 

Rozwój produkcji samolotów w państwach biorących udział w I wojnie światowej 

Państwo 1914 r. 1915 r. 1916 r. 1917 r. 1918 r. Razem 
Niemcy 1348 4532 8182 19646 14123 47831 
Austro-Wegry 70 238 931 1714 2438 5391 
Razem 1418 4770 9113 21360 16561 53222 
Wielka Brytania 245 1933 6099 14748 32036 55061 
Francja 541 4489 7549 14915 24652 52146 
USA - - 83 1807 11950 13840 
Włochy - 382 1255 3871 6523 12031 
Rosja 535 1305 1870 1897 - 5607 
Razem 1321 8109 16856 37238 75161 138685 

Na podstawie: R. Tocha; Historia III, Sprawdziany do gimnazjum, GWO, Gdańsk 2011. 

A. Wymień państwo należące do sojuszu polityczno-militarnego „Trójporozumienie”,  
w którym produkcja samolotów w 1917 r. była największa. 

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

B. Zaznacz znakiem „X” w miejscu wykropkowanym prawidłową odpowiedź. 

Najmniej samolotów  w latach 1914 – 1918 wyprodukowano w: 

w Niemczech …. we Włoszech …. w USA …. w Austro-Węgrzech …. 

W ostatnim roku wojny stosunek sił lotniczych Trójprzymierza do sił lotniczych 
Trójporozumienia wynosił w przybliżeniu: 

1 do 2 …. 1 do 3 …. 1 do 5 ….  1 do 9 …. 

 

Zadanie 26.  (0 – 4 pkt.) 

Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz w kolejnych 
rubrykach tabeli odpowiednio: Prawda lub Fałsz 

A. 
Pierwszym premierem odrodzonej Polski został Jędrzej 
Moraczewski. 

 

B. 
11 listopada 1919 r. pełnię władzy w Polsce przekazano Józefowi 
Piłsudskiemu. 

 

C. Na czele koalicyjnego rządu stanął Ignacy Paderewski.  

D. 
7 listopada 1918 r. Ignacy Daszyński utworzył w Lublinie 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. 
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Zadanie 27. (0 – 4 pkt.) 

W czasie I wojny światowej przedstawiciele państw w niej uczestniczących wydali dokumenty  
w sprawie Polski. Połącz poprawnie dokument z jego wydawcą, wpisując w miejsca 
wykropkowane właściwą cyfrę. 

A. Odezwa dowódcy armii z 14 sierpnia 1914 r ............................................  

B. Akt z 5 listopada 1916 r.  ..........................................................................  

C. Proklamacja Rządu Tymczasowego z marca 1917 r.  ..............................  

D. Orędzie z 8 stycznia 1918 r .......................................................................  

1. Prezydent Francji 

2. Prezydent Stanów Zjednoczonych 

3. Premier Anglii 

4. Cesarze Niemiec i Austro-Węgier 

5. Książę Mikołaj Mikołajewicz 

6. Rząd Tymczasowy w Rosji 

 

Zadanie 28. (0 – 1 pkt.) 

Wybierz i podkreśl odpowiedź prawidłową. Kielce stały się siedzibą województwa 
krakowskiego w roku: 

A. 1815 

B. 1816 

C. 1814 

D. 1820 

Na podstawie: http://www.muzeumhistoriikielc.pl/CMS/kielce/historia_kielc.html  

Zadanie 29. (0 - 1 pkt.) 

Spośród wymienionych poniżej postaci podkreśl tę, która w 1864 jako naczelnik wojenny 
Królestwa Polskiego nałożyła na Kielce kontrybucję.  

A. gen. Teodor Berg 

B. gen. Karol Lambert 

C. gen. Józef Zajączek 

D. gen. Iwan Paskiewicz 

Na podstawie: http://www.muzeumhistoriikielc.pl/CMS/kielce/historia_kielc.html 
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Zadanie 30. (0 – 1 pkt.) 

Przyjrzyj się poniższym ilustracjom przedstawiającym herby. Zaznacz znakiem „X” w 
miejscu wykropkowanym, ten który był herbem guberni kieleckiej zatwierdzonym przez 
władze w 1869 r. 

A………..          B…………           

 

 

 

 

 

 

C…………                                                                   D…………     

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: http://www.muzeumhistoriikielc.pl/CMS/kielce/historia_kielc.html  

 


