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X KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

Rok szkolny 2012/2013 

Etap I - eliminacje szkolne – 10 grudnia 2012 r. 

Wskazówki dla uczestnika 

1. Czytaj uważnie wszystkie teksty i polecenia. 

2. Odpowiedzi zapisz czytelnie. 

3. Test zawiera 30 różnorodnych zadań, na rozwiązanie których masz 60 minut. 

4. W przypadku podania błędnej odpowiedzi przekreśl ją wyraźnie. 

Życzymy powodzenia! 

Organizatorzy 

Historia est magistra vitae – Historia jest nauczycielką życia 

Cyceron 55 r. p. n. e. 

Zadanie 1.  (0–4 pkt.) 

Człowiek wykorzystywał kolejno coraz lepsze materiały do wytwarzania głównie narzędzi. 

Uporządkuj poniższe materiały w kolejności ich pojawienia się, wpisując w miejsca 

wykropkowane numery od 1 do 4 (1 oznacza materiał występujący najwcześniej, 4 – 

najpóźniej). 

A. brąz       ………………… 

B. żelazo    ………………… 

C. miedź     ………………… 

D. kamień   ………………… 

 

Zadanie 2.  (0–1 pkt.)  

Podkreśl właściwą odpowiedź.  

Kopalnia krzemienia znajdująca się w Krzemionkach Opatowskich uznawana jest za 

unikatowy, o światowej sławie zabytek z okresu: 

A. paleolitycznego 

B. neolitycznego 

C. mezolitycznego 

D. brązu 
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Zadanie 3.  (0–4 pkt.) 

Określ prawdziwość zdań wpisując znak „X” w odpowiednie miejsce tabeli. 

  Prawda Fałsz 

A. Wiek X rozpoczął się w roku 1000.   

B. Obecnie żyjemy w czasach nowożytnych.   

C. Rok 410 to czasy starożytne.   

D. Era, to tylko okres po narodzeniu Chrystusa.   

 

 

Zadanie 4.  (0–1 pkt.) 

Wybierz i podkreśl właściwą odpowiedź.  

Matematyka, a zwłaszcza geometria była przydatna Egipcjanom do: 

A. prowadzenia wojen i rządzenia 

B. budowania kanałów nawadniających 

C. wykorzystywano ją w związku z balsamowaniem ciał 

D. organizacji handlu 

 

Zadanie 5.  (0–4 pkt.) 

Zapoznaj się z krótkim opisem reform przeprowadzonych w Starożytnej Grecji i wpisz  

w odpowiednie miejsca tabeli nazwisko reformatora.  

 Reformy Reformator 

A. 

Jego pomysłem był ostracyzm umożliwiający usunięcie na 

10, potem na 5 lat obywatela, którego działalność polityczną 

lud uznawał za zagrożenie dla demokracji. 

 

B. Wprowadził pensje dla urzędników.  

C. 

Przeprowadził tzw. sejstacheję, czyli reformę polegającą na 

zapłaceniu przez państwo wszystkich długów zaciągniętych 

przez chłopów, którzy nie byli w stanie ich spłacić. Pełnił 

funkcje pierwszego archonta. 

 

D. 
Za jego czasów kradzież była najbardziej ryzykownym 

zajęciem. Kary za to przestępstwo były niezwykle surowe. 
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Zadanie 6.  (0–3 pkt.) 

Przeczytaj poniższe teksty, a następnie odpowiedz na pytania. W odpowiedzi nie cytuj 

tekstów. 

„Nie ma takiego człowieka, któremu by tłum przepuścił, że ma inne zdanie od reszty. Taka 

jednostka, która dumnie stawia czoło tłumowi i nie pozwala na łamanie prawa i krzywdę 

skazana jest na klęskę. Nie ma więc miejsca na indywidualizm i wolność myślenia” 

Sokrates 

„Nazywa się ten ustrój demokracja, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na 

mniejszości. (…) Każdy obywatel jest równy w obliczu prawa, a jednostkę ceni się nie ze 

względu na jej pochodzenie, lecz ze względu na talent osobisty (…).” 

Perykles 

A. Wskaż różnice w dokonanej przez Sokratesa i Peryklesa wypowiedzi w ocenie praw 

każdego obywatela. 

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

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

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

B. Obaj autorzy są zgodni co do jednego: ustrój polityczny Aten opiera się na  

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

 

Zadanie 7.  (0–4 pkt.) 

Do podanych w poniższej tabeli teorii filozoficznych dopisz ich autorów: 

 

 Charakterystyka myśli filozoficznej Autor − filozof 

A. 
Twórca filozofii przyrody. Stawiał pytania o sposób 

powstania świata. 

 

B. 

Uważał, że człowiek może ustalać zasady i dowolnie je 

zmieniać, gdyż to on jest źródłem wszystkich rzeczy. 

Twórca początków estetyki. 

 

C. 

Twierdził, że człowiekowi nie wolno dowolnie zmieniać 

zasad, gdyż ograniczają go i jednocześnie chronią 

niezmienne prawa moralne. 

 

D. 
Uważał, że świat przyrody podlega ciągłym zmianom 

i ciągłemu ruchowi. 
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Zadanie 8.  (0–5 pkt.) 

Na podstawie poniższego tekstu i wiedzy własnej  odpowiedz na pytania: 

 „Faktem jest, że igrzyska stanowiły ważny element podkreślający wspólnotę  

kulturową Grecji, która na co dzień rozdarta była na wiele państewek, często ze sobą 

walczących. Nie wolno jednak zapominać o dyskryminacji kobiet, które nie mogły nawet 

oglądać zmagań sportowców oraz o wielkiej brutalności zawodników. Szczególnie 

niebezpieczny był sport łączący zapasy z boksem. Zdarzały się  wypadki śmiertelne 

podczas walk, które ograniczone były minimalnymi zasadami. Normy sprawiedliwości 

obiektywizmu także bywały łamane, a nawet podporządkowane polityce. Otóż pewnego 

razu cesarz rzymski Neron ogłosił się zwycięzcą w wyścigu rydwanów, a nawet miał 

problemy z jego ukończeniem. 

A. Jaką rolę odgrywały igrzyska (dla Greków)? 

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

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

B. Jakie dwie wady igrzysk przedstawiono w powyższym tekście? 

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

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

C. Czego dowodzą śmiertelne wypadki podczas zawodów? 

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

D. Uzasadnij na podstawie tekstu, że igrzyska były podporządkowane polityce. 

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

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

 
Zadanie 9.  (0–5 pkt.) 

Korzystając z tekstu i wiedzy własnej odpowiedz na pytania uzupełniając informacje  

w miejscu wykropkowanym:  

 „Ojciec nie musiał chować dziecięcia narodzonego, lecz zanosił je na zebranie tej 

samej fyli, gdzie najstarsi oglądali maleństwo; o ile było silne i dobrze zbudowane, kazali je 

żywić(…). Chuderlawe i niekształtne odsyłali do tzw. Odłóg, miejscowości pełnej przepaści 

koło Tajgetu, bo tak sądzili, że i dla niego samego, i dla państwa jest lepiej, by nie żyło, 

jeżeli natura od początku nie dała mu zdrowia i siły. (…) 
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Pieśni spartańskie, których nie mniej starannie uczono, sławiły przeważnie poległych za 

Spartę lub ganiły tchórzów, przedstawiając nędze ich życia oraz zawierały przyrzeczenia 

mężnej postawy w życiu dojrzałym lub wyrazy dumy z powodu takiego życia już minionego 

– stosownie do wieku.” 

       Źródło:  Plutarch, Lykurgos, w: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach  źródłowych. Wypisy, tom 1., 

Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 1996, s 13. 

 

A. Powyższy tekst odnosi się do jednego z państw starożytnych. Podaj jego nazwę. 

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

B. Wychowanie spartańskie to wychowanie …………………………………………………..... 

C. Do dziś używamy zwrotu: mówić lakonicznie czyli ………………………………………. 

D. Spartańskie matki, wysyłając synów na wojnę, kazały im wrócić z tarczą lub na 

tarczy czyli…..…………………………………………………………………………………….. 

E. Mieszkać w spartańskich warunkach oznacza  …………………………………………... 

Zadanie 10.  (0–1 pkt.) 

Podkreśl prawidłową odpowiedź dotyczącą różnic między starożytnym teatrem greckim  

a teatrem współczesnym.  Tylko w teatrze greckim: 

A. w przedstawieniach brał udział chór 

B. kobiece role grali mężczyźni 

C. aktorzy występowali w maskach  

D. w sztukach przedstawiano także życie codzienne ludzi 

 

Zadanie 11.  (0–1 pkt.) 

Wybierz i podkreśl właściwą odpowiedź na pytanie: Którą z wymienionych poniżej budowli  

i dzieł sztuki zaliczamy do siedmiu cudów świata starożytnego?.  

A. posąg Ateny na Akropolu 

B. posąg Zeusa na tronie w Olimpii 

C. Partenon 

D. świątynia Posejdona  
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Zadanie 12.  (0–1 pkt.) 

Wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedź. Rzymianie wnieśli twórczy i oryginalny wkład  

w rozwój cywilizacji europejskiej w zakresie:  

A. poezji i filozofii 

B. historii i medycyny 

C. matematyki i astronomii 

D. prawa i budownictwa 

 

Zadanie 13 (0–1 pkt.) 

Wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedź. Cechą wspólną religii Egipcjan, Greków, 

Rzymian i chrześcijan była wiara w: 

A. wielu bogów  

B. siły przyrody 

C. jednego boga 

D. życie pozagrobowe 

 

Zadanie 14.  (0–1 pkt.) 

Wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie: Co oznacza powiedzenie: 

„Podbita Grecja zwyciężyła Rzym”? 

A. Niewolnicy Greccy organizowali powstanie w Rzymie. 

B. Do Rzymu przyjeżdżali masowo emigranci z Grecji. 

C. Grecy przyjmowali kulturę rzymską. 

D. Rzymianie przyjmowali kulturę grecką. 

 

Zadanie 15.  (0–2 pkt.) 

Wśród wymienionych w tabeli wydarzeń historycznych wskaż wydarzenie chronologicznie 

pierwsze i ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz − 1, obok ostatniego – 2.  
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A. Legendarne założenie Rzymu  

B. Pierwsze igrzyska olimpijskie   

C. Wyprawa Aleksandra Wielkiego na Persję  

D. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego  

E. Bitwa pod Termopilami  

 

Zadanie 16.  (0–5 pkt.) 

Rozstrzygnij, czy podane w poniższej tabeli informacje są prawdziwe, czy fałszywe.  

Wpisz słowo prawda lub fałsz  w odpowiednie miejsce tabeli. 

 

A. 
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny miała miejsce 

w 622 roku. 
  

B. Hołd lenny składał senior wasalowi.   

C. 
Kalendarz egipski opierał się na obserwacji Syriusza, a 

rok liczył 365 dni. 
  

D. 
Sumerowie posługiwali się zarówno systemem 

dziesiętnym, jak i sześćdziesiętnym. 
  

E. 
Chińczycy zasłynęli z wynalezienia papieru oraz 

alfabetu. 
  

 

Zadanie 17.  ( 0–3 pkt.) 

Poniższa mapa przedstawia traktat z Verdun. Podaj imiona władców, którzy otrzymali 

ziemie zaznaczone na mapie cyframi 1, 2, 3.  
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1  .............................................................................................................................................  

2  .............................................................................................................................................  

3  .............................................................................................................................................  

 

Zadanie 18.  (0–1 pkt.) 

Podkreśl nieprawdziwą/błędną odpowiedź.   

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I: 

A. Zabezpieczyło państwo przed przymusową chrystianizacją ze strony sąsiadów. 

B. Przyśpieszało proces integracji plemion polskich. 

C. Zapewniało Mieszkowi I uznanie za równego cesarzowi niemieckiemu. 

D. Zadecydowało o włączeniu Polski do grona państw związanych z kulturą łacińską. 
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Zadanie 19.  (0–1 pkt.) 

Dokończ poniższe zdanie, wybierając i podkreślając właściwą odpowiedź spośród poniżej 

podanych.  

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie przemiany w rolnictwie, to: 

A. płodozmian – gospodarka wypaleniskowa -- dwupolówka  − trójpolówka. 

B. płodozmian − gospodarka wypaleniskowa − trójpolówka – dwupolówka. 

C. gospodarka wypaleniskowa – dwupolówka − trójpolówka − płodozmian. 

D. trójpolówka – dwupolówka – gospodarka wypaleniskowa – płodozmian. 

 

Zadanie 20.  (0–1 pkt.) 

Podkreśl właściwą odpowiedź. Prawo magdeburskie regulowało: 

A. sposób wybierania Cesarzy w Niemczech 

B. wybory papieży 

C. powinności rycerzy względem władcy 

D. ustrój miast i wsi 

 

 Zadanie 21.  (0–1 pkt.) 

Wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź. Najstarszym Uniwersytetem w Europie 

Środkowej jest: 

A. uniwersytet w Pradze 

B. uniwersytet w Krakowie 

C. uniwersytet we Lwowie 

D. Sorbona w Paryżu 

 

Zadanie 22.  (0–1 pkt.) 

Wybierz i podkreśl prawidłową odpowiedź. Średniowiecze to epoka w dziejach świata. 

Nazwano ją tak, bo uważano, że : 

A. uda się odbudować jedność cesarstwa rzymskiego 

B. Cesarstwo Bizantyjskie przejmie tradycję rzymską 

C. nowa epoka przyniosła Europie zmiany w gospodarce i kulturze 

D. były to czasy upadku, ciemnoty i zacofania 
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Zadanie 23.  (0–1 pkt.) 

Wybierz i zaznacz odpowiedź najmniej istotną.  

Ustanowienie zasady senioratu przez Bolesława Krzywoustego miało  na celu:  

A. niedopuszczenie do walk wewnętrznych 

B. spełnienie przez panującego zwyczaju o dominującej roli najstarszego syna  

w rodzinie 

C. utrzymanie jedności państwa 

D. pogodzenie sprzeczności między decentralizacją państwa a jego jednością 

 

Zadanie 24.  (0–10 pkt.) 

W 1138 r. wszedł w życie tzw. testament Bolesława Krzywoustego. Zapoczątkowało to 
okres rozbicia dzielnicowego w Polsce. Uzupełnij luki w tabeli, podając nazwy ziem 
(dzielnic) oznaczonych cyframi na załączonej poniżej mapce oraz wpisz imiona synów 
Bolesława Krzywoustego,  którzy otrzymali te dzielnice.  

Cyfra 
na 

mapce 
Ziemie (dzielnice) 

Synowie Bolesława 
Krzywoustego 

1 
Dzielnica senioralna: ziemia …………………... 
i sieradzko-łęczycka 

 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5 Ziemia ……………………………………………. 
 
 

6 
Pomorze – ziemia zależna od Polski            
(pod zwierzchnictwem seniora) 
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Zadanie 25.  (0–4 pkt.) 

Przeczytaj poniższy fragment tekstu Jana Długosza i odpowiedz na pytania. 

  „Następnie dwa oddziały polskie pod wodzą rycerza Sulisława oraz księcia 

opolskiego Mieczysława podejmują walkę, którą byłyby stoczyły szczęśliwie i wytrwale  

z trzema oddziałami Tatarów podstawiających zdrowych żołnierzy w miejsce rannych  

i byłyby zadały Tatarom dotkliwą klęskę, ponieważ były zabezpieczone od strzał tatarskich 

przez osłaniających je polskich kuszników. Szyki tatarskie najpierw musiały się cofnąć,  

a wkrótce kiedy Polacy natarli silniej na przerażonych – uciekać. Tymczasem ktoś  

z oddziałów tatarskich nie wiadomo, czy ruskiego czy tatarskiego pochodzenia ubiegając 

bardzo szybko, tu i tam, między jednym a drugim wojskiem krzyczał okropnie, zwracając do 

obu wojsk sprzeczne ze sobą słowa zachęty. Wołał bowiem po polsku „biegajcie, 

biegajcie”, to znaczy: „uciekajcie, uciekajcie”, wprawiając Polaków w przerażenie, po 

tatarsku zaś zachęcał Tatarów do walki i wytrwania. Na to wołanie książę opolski 
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Mieczysław, przekonany, że to nie krzyk wroga, ale swojego przyjaciela, którym powoduje 

współczucie, a nie podstęp, zaniechawszy walki, uciekł i pociągnął do ucieczki wielką liczbę 

żołnierzy … 

Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa polskiego, księga VII, tłumaczenie J. Mrukówna, Warszawa 1974 

 

A. O jakiej bitwie (w którym roku i gdzie miała miejsce) pisze kronikarz? 

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

B. Podaj nazwę broni, jaką walczyli żołnierze polscy i tatarscy w opisanej bitwie. 

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

C. Jaką metodę zastosowali Tatarzy chcąc pokonać Polaków? 

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

 

Zadanie 26.  (0–2 pkt.) 

Odpowiedz na pytanie, podkreślając właściwą odpowiedź.  

Który z przywilejów wydanych przez Władysława Jagiełłę zaczynał się od słów: Niemnem  

Captivabimus i brzmiał: „…żadnego obywatela osiadłego za popełnioną winę lub 

przestępstwo nie będziemy więzili, (…), aż gdy o nie sądowo i dowodnie przekonanym (…) 

i przez sędziego tej ziemi, w której tenże obywatel mieszka, wydanym zostanie…” 

A. jedlneński 

B. warecki 

C. koszycki 

D. piotrkowski 

 

Czego dotyczył powyższy przywilej? 

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

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

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

 ................................................................................................................................................   
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Zadanie 27.  (0–5 pkt.) 

Uszereguj w porządku chronologicznym (od 1 do 5) poniżej wymienionych władców Polski. 

Władysław Łokietek, Władysław Jagiełło, Bolesław Śmiały, Wacław II, Kazimierz 

Wielki,  

1. ……………………………………………………………………………………..  

2. ……………………………………………………………………………………..  

3. ……………………………………………………………………………………..  

4. …………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 28.  (0–2 pkt.) 

Podkreśl pojęcie, które nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór. 

A. cech 

B. inwestytura 

C. gildia 

D. partacz 

E. majstersztyk 

 

Uzasadnienie: 

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

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

…………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 29.  (0–4 pkt.) 

Do podanych wydarzeń przyporządkuj polskich władców i wpisz ich imiona i nazwiska  
w odpowiednie miejsce tabeli. 
 
 Wydarzenie Monarcha 

A. Zawarcie pierwszego pokoju toruńskiego  

B. Bitwa pod Płowcami  

C. Zawarcie unii w Krewie  

D. Założeniu Akademii Krakowskiej  
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Zadanie 30.  (0–4 pkt.) 

W regionie świętokrzyskim znajdują się zabytki architektury i sztuki romańskiej oraz 
gotyckiej. Dopasuj do poniższych zdjęć podpisy będące nazwami miejscowości skąd 
pochodzą przedstawione poniżej budowle.  

Sandomierz, Opatów, Św. Krzyż , Wiślica, Kielce 

     

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

 

     

C .……………………………………….          D.    …………………………………. 


