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Kod ucznia ............ 
 

Małopolski Konkurs Historyczny 
 

dla uczniów szkół podstawowych  
województwa małopolskiego  
w roku szkolnym 2018/2019 

 

„Na drogach do Niepodległej. Historia Polski od 
powstania styczniowego do pokoju ryskiego” 

 
15 marca 2019 roku 

 
Etap wojewódzki 

 

Wypełnia Komisja Etapu Wojewódzkiego 

Miejsce na dane ucznia 
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Numer 

zadania 

Maksymalna liczba punktów  

możliwa do uzyskania w  

poszczególnych zadaniach 

Liczba punktów  

uzyskanych przez  

uczestnika w  

poszczególnych  

zadaniach 

1. 1  

2. 5  

3. 3  

4. 5  

5. 5  

6. 2  

7. 5  

8. 2  

9. 4  

10. 2  

11. 5  

12. 1  

13. 2  

14. 3  

15. 8  

16. 1  

17. 4  

18. 1  

19. 5  

20. 2  

21. 1  

22. 1  

23. 5  

24. 4  

25. 3  

26. 1  

27. 1  

28. 4  

29. 4  

30. 1  

31. 3  

32. 4  

33. 1  

34. 1  

Suma 

punktów 

Możliwych punktów  do  

uzyskania: 100 

Uzyskanych punktów: 

Ilość uzyskanych punktów po weryfikacji   .............................................................................. 

Czytelny podpis osoby sprawdzającej : .................................................................................... 

Czytelny podpis osoby weryfikującej : ………………………………….……………………. 
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Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj poniższą 

instrukcję 

1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 17 stron. Ewentualny brak 

zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Zakoduj swoją pracę. Nie podpisuj kartek imieniem i nazwiskiem. 

3. Przed Tobą zestaw 34 zadań konkursowych. 

4. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 100 

punktów. 

5. Przy każdym zadaniu podana jest maksymalna ilość punktów, którą 

można uzyskać. 

6. Na rozwiązanie zestawu masz 90 minut. Komisja  konkursowa 15 minut 

przed końcem przypomni Ci o upływającym czasie.  

7. Czytaj uważnie wszystkie polecenia.  

8. Odpowiedzi należy wpisywać tylko długopisem lub piórem z  atramentem 

koloru czarnego lub niebieskiego. Odpowiedzi zapisane ołówkiem nie 

będą oceniane. 

9. Pisz czytelnie – odpowiedzi nieczytelne nie będą oceniane!  

10. Zapisuj  słowa  w  pełnym  brzmieniu – nie  stosuj  skrótów.  Błędny 

zapis nazwisk, nazw, pojęć, terminów, dat powoduje nieprzyznanie 

punktów.  

11.  Błędne  zapisy  wyraźnie  przekreśl.  Przy  błędnych  zaznaczeniach w 

pytaniach testowych należy pisać: dobrze, źle. 

12.  Nie  wolno  używać  korektora – zadanie,  w  którym  użyto  korektora  

nie będzie oceniane.  

13.  Brudnopis nie podlega ocenie.  

14.  Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

15.  Stwierdzenie   niesamodzielności   pracy   lub    przeszkadzanie    innym, 

spowoduje wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

. 

Życzymy Ci powodzenia! 

Organizatorzy Konkursu  
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Zadanie 1 (1 punkt) 

Zaznacz, które z pojęć nie pasuje do pozostałych?  

1. Dekalog 

2. Jahwe 

3. Politeizm 

4. Judaizm 

Zadanie 2 (5 punktów) 

Dopasuj opis do postaci 

1. Hades 

2. Atena 

3. Afrodyta 

4. Posejdon 

5. Apollo 

 

a. bóg sztuki i wróżbiarstwa  

b. bóg trzęsień ziemi i żeglarzy  

c. bogini miłości i piękna  

d. bogini sprawiedliwej wojny i opiekunka miast  

e. bóg podziemnego świata zmarłych  

1…………, 2……….…., 3…………….., 4……………., 5……………….. 

Zadanie 3 (3 punkty) 

Dopasuj podpis do rysunku: 

 

http://zasoby.open.agh.edu.pl 
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1. styl joński - ……………… 

2. styl koryncki - ……………. 

3. styl dorycki - ……………..  

Zadanie 4 (5 punktów) 

Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe: 

1. Hieroglify były najwcześniejszym rodzajem pisma starożytnej Mezopotamii 

(prawda/fałsz) 

2. Homer w „Iliadzie” opisał losy Odyseusza po zakończonej wojnie trojańskiej 

(prawda/fałsz) 

3. Gajusz Juliusz Cezar przeprowadził reformę kalendarza (prawda/fałsz) 

4. Justynian Wielki usystematyzował prawo rzymskie w Bizancjum (prawda/fałsz) 

5. Traktat w Verdun w 843 doprowadził do trwałego podziału Państwa Franków 

(prawda/fałsz) 

Zadanie 5 (5 punktów) 

Dopasuj wydarzenia do postaci: 

1. Mieszko I 

2. Bolesław Chrobry 

3. Kazimierz Odnowiciel 

4. Bolesław Śmiały 

5. Bolesław Krzywousty 

 

 

a. Spór z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa 

b. Bitwa pod Cedynią 

c. Zjazd w Gnieźnie 

d. Konflikt ze Zbigniewem 

e. Przeniesienie ośrodka władzy książęcej z Gniezna do Krakowa 

 

1………………., 2……………, 3……………., 4……………, 5……………. 
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Zadanie 6 (2 punkty) 

 

Przeanalizuj zamieszczone poniżej mapy i zaproponuj dla nich tytuł. 

Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu i czasu. 

 

 
 

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

 

 
By Hoodinski - Praca własna, CC BY-SA 3.0,  

 

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



7 
 
 
 
 

Zadanie 7 (5 punktów) 

 

Uzupełnił tabelę: 

 

Przywilej (miasto) Data  Władca 

Koszyce  Ludwik Węgierski 

Warta 1423  

Nieszawa  Kazimierz Jagiellończyk 

 1501 Aleksander Jagiellończyk 

Radom 1505  

 

Zadanie 8 (2 punkty) 

 

Wskaż pierwsze (1) i ostatnie (4) wydarzenie 

a. Sobór trydencki 

b. Spór papieża Grzegorza VII z cesarzem Henrykiem IV 

c. Konkordat wormacki 

d. Akt supremacji ogłoszony przez Henryka VIII 

1……………………………, 2………………………………… 

Zadanie 9  (4 punkty) 

Podaj w jakim stylu architektonicznym zostały zbudowane zamieszczone na ilustracjach 

budowle: 

 
 

1…………………………………….. 

 
 

 

 

2……………………………………………….. 
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http://zasoby.open.agh.edu.pl 

3…………………………………….. 

 

 
 

4………………………………………. 

 

Zadanie 10 (2 punkty) 

Do przedstawionych poniżej tekstów dopasuj zamieszczone nazwy dokumentów: 

1. „A mianowicie to poprzysiąc pokój pospolity miedzy rozerwanymi i różnymi ludźmi 

w wierze i w nabożeństwie zachowywać i nas za granicę koronną nigdy nie ciągnąć 

żadnym obyczajem ani prośbą królewską swą, ani płaceniu pięciu grzywien na 

drzewce, ani ruszenia pospolitego bez uchwały sejmowej czynić. Przetoż powstać 

przeciwko każdemu takiemu obiecujemy, kto by albo miejsca i czasy inne do 

elekcyjej sobie obierał i składał, albo tumultować na elekcyjej chciał, abo lud 

służebny osobliwie przyjmował, albo elekcyjej onej zgodnie od wszytkich 

zamknionej sprzeciwiać się śmiał.” 

2. „Iż za żywota naszego my i potomkowie nasi, królowie polscy[…], nie mamy 

mianować ani obierać jakiego, składać żadnym sposobem ani kształtem 

wymyślonym, króla, na państwo sukcesora naszego sadzać[…]O wojnie albo 

ruszeniu pospolitym nic zaczynać nie mamy, mimo pozwolenie Sejmowe wszech 

Stanów, ani za granice Koronne obojga narodu Rycerstwa Koronnego wojennym 

obyczajem wywodzić żadnym sposobem, ani prośbą naszą Królewską, ani płaceniem 

piąci grzywien super hastiem, My i Potomkowie nasi Królowie Polscy nie mamy i 

słowem naszym Królewskim przyrzekamy[…]A jeśliby (czego Boże uchowaj) co 

przeciw prawom, wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli albo czego nie 

wypełnili, tedy obywatele koronni obojga narodów od posłuszeństwa i wiary nam 

powinien wolne czynimy i panowania. 

 

A. Pacta conventa       B. Artykuły henrykowskie    C. Akt Konfederacji Warszawskiej 

1…………………………………………………., 2………………………………………. 
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Zadanie 11 (5 punktów) 

Uzupełnij tabelę: 

Miejsce bitwy Data  Dowódca 

 1605 Jan Karol Chodkiewicz 

Cecora 1620  

Jasna Góra  Augustyn Kordecki 

Warka 1656  

 1683 Jan III Sobieski 

 

Zadanie 12 (1 punkt) 

Zaznacz, które z podanych stwierdzeń nie pasuje do opisu monarchii absolutnej: 

a. istnieje rozbudowany system biurokracji i administracji 

b. pojawia się dążenie króla do uniezależnienia się od władzy kościelnej 

c. funkcjonuje silnie scentralizowana władza 

d. król ma praktycznie nieograniczone możliwości sprawowania władzy, ale podlega 

kontroli mianowanemu przez siebie parlamentowi 

 

Zadanie 13 (2 punkty) 

Podpisz zamieszczone poniżej zdjęcia podając imię i nazwisko przedstawionej osoby: 

 
 

1. ………………………………………… 

 
 

2. …………………………….. 
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Zadanie 14 (3 punkty) 

Zaznacz nazwiska osób, które należały do „Czerwonych”, radykalnych spiskowców dążących 

do wybuchu powstania: 

1. Ignacy Chmieleński 

2. Aleksander Wielopolski 

3. Jarosław Dąbrowski 

4. Zygmunt Sierakowski 

 

Zadanie 15 (8 punktów ) 

Uzupełnij poniższe teksty: 

a. W dniach  17–23 listopada 1892 roku w Paryżu odbył się zjazd polskich grup 

socjalistycznych pod przewodnictwem (imię i nazwisko) ……………………………... 

Przyjęty program zapowiadał stworzenie jednolitej partii dla wszystkich zaborów, 

której celem było dążenie do odbudowy niepodległego państwa w formie (ustrój 

polityczny)…………………………………………………………………………….. 

b. 1 kwietnia 1893 roku grupa tzw. młodych z (imię i nazwisko)…………………………  

Janem Popławskim i Zygmuntem Balickim po opanowaniu Rady Tajnej Ligi Polskiej 

podjęła decyzję o jej reorganizacji i utworzeniu (nazwa 

organizacji)………….………………………………………………………………… 

c. 3 listopada 1894 roku w Poznaniu odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa dla 

Popierania Niemczyzny w Marchii Wschodniej potocznie zwane …………………….. 

od nazwisk (liczba)……..……….  głównych działaczy. 

d. 28 lipca 1895 roku w Rzeszowie na zjeździe delegatów chłopskich  z całej Galicji 

podjęto decyzję o utworzeniu (nazwa organizacji)…………………………………. 

……………………Pierwszym prezesem został (imię i nazwisko)………………... 

………………………………..uczestnik powstania styczniowego, członek Ligi 

Narodowej . 

Zadanie 16 (1 punkt) 

„Polski Manchester” to nazwa odnosząca się do (zaznacz poprawną odpowiedź): 

a. Warszawy 

b. Łodzi 

c. Poznania 

 

 



11 
 
 
 
 

Zadanie 17 (4 punkty) 

Podpisz zamieszczone zdjęcia podając imię i nazwisko przedstawionej osoby: 

 
 

1…………………………………….……. 

 
 

2…………………………..………….. 

 
 

3……………………………..………….. 

 

 
 

4……………..……………………………. 
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Zadanie 18 (1 punkt) 

Do jakiego wydarzenia odnosi się poniższy tekst wiersza: 

„Tam od Gniezna i od Warty 

Biją głosy w świat otwarty, 

Biją głosy, ziemia jęczy: 

- Prusak dzieci polskie męczy!” 

……………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 19 (5 punktów) 

Do autora dopasuj utwór: 

1. Jan Matejko 

2. Henryk Sienkiewicz 

3. Aleksander Fredro 

4. Stanisław Wyspiański 

5. Jacek Malczewski 

 

a. Melancholia   b. Wyzwolenie c. Zemsta  d. Potop  e. Hołd pruski 

1……………..2…………….3………………..4…………………5………………….. 

Zadanie 20 ( 2 punkty) 

Podaj, w którym zaborze miały miejsca przedstawione na obrazach wydarzenia: 

1. 
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2. 

 

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

Zadanie 21 (1 punkt) 

Podczas wojny rosyjsko-japońskiej w Królestwie Polskim powszechnie sympatyzowano z 

Japonią. Jednym z polityków dążących do zawarcia antyrosyjskiego sojuszu polsko-

japońskiego, który udał się do Kraju Kwitnącej Wiśni na zaproszenie tamtejszego rządu był: 

a. Roman Dmowski 

b. Józef Piłsudski 

c. Ignacy Paderewski 

Zadanie 22 (1 punkt) 

Podaj, które z podanych ugrupowań nie weszło 10 listopada 1912 roku w skład utworzonej 

Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych: 

a. PPS 

b. PPSD 

c. PSL 

d. ZNP 
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Zadanie 23 (5 punktów) 

Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w wolne miejsca odpowiednie nazwy państw: 

28 lipca 1914 roku pod pretekstem odrzucenia warunków ultimatum przez 

…………………Austro-Węgry formalnie wypowiedziały jej wojnę. 1 sierpnia 

………………………………….jako sojusznik Rosji, ogłosiła mobilizację przeciw 

Niemcom. 4 sierpnia w odpowiedzi na pogwałcenie neutralności ………………………. 

…………………………….., Wielka Brytania zadeklarowała stan wojny z ……………….    

6 sierpnia …………………………………………wypowiedziały wojnę Rosji.  

 

Zadanie 24 (4 punkty) 

Przyporządkuj imiona i nazwiska postaci do opisów ich działań: 

Propagator wychowania fizycznego, 

zorganizowanej kultury fizycznej, założyciel 

ogrodów zabaw 

 

Twórca polskiego skautingu  

Fundator Pomnika Grunwaldzkiego  

Inicjator utworzenia Rady Szkolnej 

Krajowej, prezydent Krakowa 
 

 

a. Józef Dietl 

b. Ignacy Jan Paderewski 

c. Henryk Jordan 

d. Juliusz Leo 

e. Andrzej Małkowski 

 

 

Zadanie 25 (3 punkty) 

W skład Rady Regencyjnej wchodzili (imię i nazwisko) 

a……………………………………………………….. 

b………………………………………………………… 

c………………………………………………………….. 
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Zadanie 26 (1 punkt) 

Uporządkuj chronologicznie: 

a. Odezwa Rosyjskiego Rządu Tymczasowego do Polaków 

b. Akt 5 listopada 

c. 14 punktów prezydenta Wilsona 

d. Orędzie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich do narodu 

polskiego 

1………………..2…………………….3……………………..4…………………… 

Zadanie 27 (1 punkt) 

W 1916 roku część polityków niemieckich i austro-węgierskich opowiadała się za 

pozostawieniem istniejącego statusu ziem zdobytych, część jednak przychylała się do 

projektu tworzenia państw sprzymierzonych na obszarach okupowanych, co było zgodne z 

koncepcją tzw. ………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 28 (4 punkty) 

Uzupełnij tekst: 

„3 lipca 1917 roku zażądano od legionistów przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu. 

Przysięga oznaczała jednak kompromitację obozu niepodległościowego i osobiście 

Piłsudskiego, przeto wraz z większością legionistów Piłsudski odmówił jej złożenia. Oporni 

oficerowie legioniści, pochodzący z zaboru rosyjskiego, zostali internowani w (nazwa 

miejscowości)………………………., żołnierze zaś w (nazwa miejscowości)………………………. 

[…]. W nocy z 21 na 22 lipca Piłsudski , oskarżony o bunt został aresztowany i osadzony                

w twierdzy wojskowej w (nazwa miejscowości)………………………………. W sierpniu 

przydano mu za towarzysza (imię i nazwisko) ………………………………………………………” 

Zadanie 29 (4 punkty) 

Zaznacz, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe: 

a. Konsekwencją zwycięstwa wojsk niemieckich w bitwie pod Gorlicami było zajęcie 

Warszawy (prawda/fałsz) 

b. Na przełomie października i listopada 1915 roku front ustabilizował się na linii III 

rozbioru Polski (prawda/fałsz) 

c. Wkraczające po ofensywie gorlickiej wojska niemieckie polska ludność witała z 

radością (prawda/fałsz) 

d. Po kilku miesiącach negocjacji zarówno Niemcy jak i Austriacy wyrazili zgodę na 

otwarcie polskiego uniwersytetu i politechniki w Warszawie (prawda/fałsz) 
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Zadanie 30 (1 punkt za podanie wszystkich 5 przymiotników) 

26 stycznia 1919 roku Sejm Ustawodawczy miał zostać wybrany według ordynacji 

pięcioprzymiotnikowej. Wybory były: 1…………………………, 2………………………… 

3………………………………, 4… .……………………………….5………………………… 

Zadanie 31 (3 punkty) 

Podaj nazwy organizacji o których jest mowa jest w tekście: 

„Potrzeby społeczne wyzwoliły ludzką energię i chęć niesienia pomocy bliźnim. We 

wszystkich zaborach powstawały organizacje spieszące na pomoc biednym, cierpiącym, 

głodującym, rodzinom poległych, zaginionych. […]. W Królestwie powstała ……….……..(1) , 

kierowana przez hrabiego Adama Ronikiera, a w Krakowie  w styczniu 1915 roku 

…………….…….(2), firmowany przez księcia biskupa Adama Sapiehę,, wspierany przez 

Ignacego Paderewskiego. […]Ważną rolę w Naczelnym Komitecie Narodowym odgrywała 

…………..………(3), którą kierowała Aniela Krzyżanowska. Troszczyła się o rannych 

legionistów, inwalidów. Uruchamiała własne szpitale. Urządzała tanie kuchnie i szpitale …” 

1……………………………, 2……………………………., 3……………………………….. 

Zadanie 32 (4 punkty) 

Które z zamieszczonych poniżej zdań opisują postanowienia zawartego 18 marca 1921 r. 

przez Polskę i Rosję bolszewicką traktatu pokojowego w stolicy Łotwy – Rydze (zaznacz 4 

poprawne odpowiedzi):  

a. Ustalono przebieg granicy polskiej na północnym wschodzie na linii Dźwiny, a na 

południowym – na Zbruczu dzięki czemu Polska otrzymała m.in. Wileńszczyznę z 

Wilnem, Polesie, Wołyń i całe Podole.  

b. Oba państwa zrzekły się wszelkich roszczeń terytorialnych  

c. Polska i Rosja zobowiązały się, że powstrzymają się od ingerencji w wewnętrzne 

sprawy i nie będą popierać działalności wymierzonej w jedną ze stron 

d. Rząd bolszewicki miał wypłacić Polsce wysokie odszkodowanie (30 mln rubli) z 

tytułu eksploatacji ziem polskich przez Rosję carską  

e. Rosja bolszewicka miała zwrócić zrabowane Polsce dobra kultury 

 

 

 

 

 



17 
 
 
 
 

Zadanie 33 (1 punkt) 

Uporządkuj chronologicznie wydarzenia: 

a. Kryzys kubański 

b. Wybuch wojny w Korei 

c. Powstanie NATO 

d. Powstanie Układu Warszawskiego 

1………………………., 2……………………3………………………, 4…………………… 

Zadanie 34 (1 punkt) 

Zaznacz poprawną odpowiedź: 

Polska wstąpiła do NATO (Paktu Północnoatlantyckiego) w : 

a. 1989 

b. 1999 

c. 2004 

d. 2010 
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Brudnopis 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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