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Czytelny podpis osoby weryfikującej : ………………………………….……………………. 

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

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

Numer 
zadania 

Maksymalna liczba punktów  

możliwa do uzyskania w  

poszczególnych zadaniach 

Liczba punktów uzyskanych przez 

uczestnika w poszczególnych 

zadaniach 

1. 3  

2. 5  

3. 1  

4. 4  

5. 1  

6. 4  

7. 3  

8. 2  

9. 2  

10. 5  

11. 2  

12. 1  

13. 2  

14. 2  

15. 2  

16. 1  

17. 3  

18. 4  

19. 3  

20. 3  

21. 1  

22. 3  

23. 3  

24. 2  

25. 1  

26. 2  

27. 1  

28. 2  

29. 4  

30. 2  

31. 4  

32. 3  

33. 1  

34. 3  

35. 5  

Suma 

punktów 

Możliwych punktów  do  

uzyskania: 90 

Uzyskanych punktów: 
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Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj poniższą 

instrukcję 

1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 16 stron. Ewentualny brak 

zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

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

3. Przed Tobą zestaw 35 zadań konkursowych. 

4. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 90 

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  

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          



 
 

                                     

Zadanie 1 (3 punkty) 

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

a) W czasach Peryklesa w Atenach rozwinęła się oligarchia. (Prawda/Fałsz) 

b) Politeizm dominował w starożytnym Egipcie. (Prawda/Fałsz) 

c) Najstarsza cywilizacja starożytnego wschodu powstała nad Gangesem i Tygrysem. 

(Prawda/Fałsz) 

Zadanie 2 (5 punktów) 

Przyporządkuj wydarzenia do podanych poniżej postaci: 

a) Księżna Dobrawa (Dąbrówka) – ……………………………………………. 

b) Zawisza Czarny - …………………………………………………………….. 

c) Augustyn Kordecki - ………………………………………………………… 

d) Józef Wybicki - ……………………………………………………………… 

e) Eugeniusz Kwiatkowski - ……………………………………………………. 

1. Budowa Gdyni 

2. Obrona Jasnej Góry 

3. Twórca hymnu Polski 

4. Chrzest Polski 

5. Bitwa pod Grunwaldem 

Zadanie 3 (1 punkt) 

Wskaż, który z wymienionych poniżej władców nie był nigdy koronowany na króla:  

a) Bolesław Chrobry 

b) Mieszko II 

c) Bolesław Śmiały 

d) Bolesław Krzywousty 

Zadanie 4 (4 punkty) 

Podaj imię i nazwisko osoby, której zawdzięczamy:  

a) Trójpodział władzy – ………………………………………………….………….. 

b) Odkrycie morskiej drogi do Indii – …………………………….………………… 

c) Wynalezienie  ruchomej czcionki – ………………………………………………. 

d) Rzeźbę Dawida - …………………………………………………………………... 
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Zadanie 5 (1 punkt)  

Napisz o jakim wydarzeniu mówi poniższy tekst:  

Witaj, majowa jutrzenko, 

świeć naszej polskiej krainie, 

uczcimy ciebie piosenką 

Która w całej Polsce słynie. 

Ref. Witaj Maj, […], 

Dla Polaków błogi raj!  

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

Zadanie 6 (4 punkty) 

Uporządkuj w porządku chronologicznych poniższe wydarzenia: 

a) Powstanie styczniowe 

b) Wiosna Ludów 

c) Powstanie krakowskie 

d) Powstanie listopadowe 

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

 

Zadanie 7 (3 punkty) 

Dopasuj wymienioną pod tabelą postać do jednego z trzech głównych nurtów politycznych 

rozwijających się na ziemiach polskich w XIX wieku: 

Nurt narodowy  

Nurt socjalistyczny  

Nurt ludowy  

 

1. Wincenty Witos              2.   Zygmunt Miłkowski                   3. Bolesław Limanowski 
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Zadanie 8 (2 punkty) 

Nadaj tytuły poniższym mapom: 

1. .

 
(http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1242&nomenu=1, data dostępu 29.09.2019) 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1242&nomenu=1


7 
 

2.  
(http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1242&nomenu=1, data dostępu 29.09.2019) 

 

……………..………………………………………………………………………. 

Zadanie 9 (2 punkty) 

Na podstawie poniższych diagramów wskaż państwo, w którym najbardziej widoczna była 

XIX-wieczna rewolucja przemysłowa (A)  i państwo, które nie skorzystało z jej efektów (B): 

 

(Baza dobrych praktyk, bnd.ibe.edu.pl) 
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A - ……………………………………………………………………………… 

B - ………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 10 (5 punktów) 

 

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

 

a) Powodem secesji 11 stanów południowych USA było zniesienie niewolnictwa. 

(Prawda/Fałsz) 

b) Zjednoczenie Włoch w XIX wieku nastąpiło z inicjatywy Piemontu. (Prawda/Fałsz) 

c) Wygrana Prus z Francją doprowadziła do ostatecznego zjednoczenia państw 

niemieckich w 1871 roku i powstania I Rzeszy. (Prawda/Fałsz)  

d) W XIX wieku rozwinęło się wiele stylów malarskich w tym między innymi: 

romantyzm i impresjonizm. (Prawda/Fałsz)  

e) Jedynym krajem, który oparł się w XIX wieku kolonizacji przez państwa europejskie 

były Indie. (Prawda/Fałsz) 

 

Zadanie 11 (2 punkty) 

Dopasuj opis postaci do zdjęcia: 

 
 

A.………………………………… 

 
 

B. ………………………………………. 
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1. Polski polityk narodowy. Przed I wojną światową dążył do autonomii Polski w 

obrębie Imperium Rosyjskiego, później zaś związał sprawę polską z aliantami 

zachodnimi. 

2. Polski działacz niepodległościowy. Za młodzieńczą działalność polityczną skazany na 

zesłanie, członek PPS, podczas I wojny światowej walczył u boku państw centralnych. 

 

Zadanie 12  (1 punkt) 

Dokończ prawidłowo poniższe zdanie: 

Pierwszym zbombardowanym polskim miastem przez Niemców 1 września 1939 roku był: 

a) Kraków 

b) Warszawa 

c) Wieluń 

 

 

Zadanie 13 (2 punkty) 

 

Uzupełnij poniższe zdanie o brakujące informacje. 

 

3 września 1939 roku do wojny, zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami wobec Polski, 

przystąpiły: ……………………………………….. i ……………………………………… 

 

 

Zadanie 14 (2 punkty) 

 

Podkreśl poprawną odpowiedź, wskazując imię i nazwisko: prezydenta i generała.  

 

Obroną Warszawy we wrześniu 1939 roku kierował prezydent miasta Stefan 

Starzyński/Władysław Raczkiewicz i generał  Władysław Bortnowski/Walerian Czuma. 

 

 

Zadanie 15 (2 punkty) 

 

Uzupełnij poniższe zdanie o brakujące informacje. 

 

Największa bitwa polskiego września rozegrała się …………………………………………, 

gdzie generał Tadeusz Kutrzeba dowodził Armią (nazwa) ……………………………………. 
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Zadanie 16 (1 punkt) 

 

Podkreśl prawidłową odpowiedź.  

 

Ostatnia bitwa wojny obronnej Polski została stoczona (miejscowość): 

a) Pod Kockiem 

b) Na Helu 

c) w Wilnie 

 

Zadanie 17 (3 punkty) 

Uzupełnij poniższy tekst o brakujące informacje: 

„Powołane przez Niemców do życia Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w …………………., 

w czerwcu 1941 roku rozszerzono o dystrykt ………………………………….., a obszar 

……………………………………………………….zagarnięty wcześniej przez ZSRS przyłączono 

do III Rzeszy. 

 

Zadanie 18 (4 punkty) 

Utworzony na uchodźstwie 30 września 1939 roku rząd Rzeczpospolitej tworzyli oprócz 

polityków sanacyjnych przedstawiciele 4 partii politycznych (podaj ich pełne nazwy): 

a) …………………………………………………………………………………………... 

b) …………………………………………………………………………………………... 

c) …………………………………………………………………………………………... 

d) …………………………………………………………………………………………... 

Zadanie 19 (3 punkty)  

Dopasuj poniższe opisy do poszczególnych ziem okupowanych: 

Ziemie wcielone do Rzeszy Generalne Gubernatorstwo  Okupacja radziecka 

   

 

1. Zamknięto polskie instytucje kultury, wysiedlono około 110 tysięcy Polaków z 

Zamojszczyzny.  

2. Tysiące Polaków trafiło do więzień i łagrów w ramach przeprowadzonych przez 

władze 4 deportacji. 

3. Przeznaczone do bezwzględnej germanizacji, około  900 tysięcy Polaków miało 

zostać wysiedlonych a pozostali mieli otrzymać zakaz mówienia po polsku.  
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Zadanie 20 (3 punkty) 

Podpisz imieniem i nazwiskiem znajdujące się na zdjęciach osoby: 

   

1. 2. 3. 

 

Zadanie  21 (1 punkt) 

Dokończ prawidłowo poniższe zdanie. 

Maskotką 2 Korpusu Polskiego był: 

a) Borsuk 

b) Niedźwiedź 

c) Żubr 

 

Zadanie 22 (3 punkty) 

Do podanych miejscowości dopasuj dowódców wojskowych: 

a)  Gen. Stanisław Sosabowski - …………………………………………………………... 

a) Gen. Stanisław Maczek - ……………………………………………………………… 

b) Gen. Władysław Anders - ……………..…………………………………………………… 

 

1. Falaise                            2. Monte Cassino                        3. Arnhem 

 

Zadanie 23 (3 punkty za trzy poprawne odpowiedzi) 

W ramach akcji małego sabotażu prowadzonego przez Szare Szeregi harcerze (podkreśl 

poprawne odpowiedzi): 

a) Zrywali niemieckie obwieszczenia 
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b) Kolportowali ulotki 

c) Prowadzili działalność wywiadowczą 

d) Rysowali żółwie na murach kamienic 

 

Zadanie 24 (2 punkty) 

Wskaż chronologicznie pierwsze (1) i ostatnie (4) wydarzenie: 

Utworzenie w Moskwie Związku Patriotów Polskich  

Podział ziem polskich między Niemcy i ZSRS  

Zamordowanie polskich oficerów w Katyniu  

Ogłoszenie manifestu PKWN  

 

Zadanie 25 (1 punkt) 

Do herbu Warszawy w czasie II wojny światowej dodano Order Virtuti Militari, którym 

naczelny wódz Władysław Sikorski odznaczył stolice, jako wyraz uznania dla: (zaznacz 

poprawną odpowiedź): 

 

a) „bohaterskiej obrony mieszkańców miasta przed niemieckim najeźdźcą w 1939” 

b) „ zaangażowania mieszkańców w walkę z okupantem niemieckim w latach II wojny 

światowej” 

c) „ bohaterskiej walki mieszkańców miasta w czasie Powstania Warszawskiego” 
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Zadanie 26 (2 punkty) 

Uzupełnij poniższy tekst: 

W 1942 roku dowództwo Armii Krajowej zdecydowało o przejściu od biernego oporu do 

ograniczonej walki z okupantem niemieckim. Do najsłynniejszych akcji należy zaliczyć: 

a) Akcję (miejsce akcji)……………………………………………………., w której odbito 

Jana Bytnara, ps. Rudy. 

b) Akcję wymierzoną w dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim (imię i 

nazwisko)………………………………………………, zwanego Katem Warszawy. 

 

Zadanie 27 (1 punkt) 

Wymienione poniżej osoby w różnych okresach II wojny światowej zajmowały to samo 

stanowisko. Podaj jego pełną nazwę: 

a) Cyryl Ratajski 

b) Jan Piekałkiewicz 

c) Jan Stanisław Jankowski 

……………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 28 (2 punkty) 

Uzupełnij poniższe zdanie o brakujące informacje. 

W celu germanizacji terenów wcielonych do III Rzeszy Niemcy wprowadzili w marcu 1941 

roku niemiecką listę narodowościową. Ludność została podzielona na (podaj liczbę) 

.................kategorie (grupy). Osobę wpisaną na listę nazywano ………………………………. 

 

Zadanie 29 (4 punkty) 

Podaj pełne nazwy organizacji działających w ramach Polskiego Państwa Podziemnego: 

a) SZP - …………………………………………………………………………………… 

b) Kedyw - ………………………………………………………………………………… 

c) PKP - …………………………………………………………………………………… 

d) NOW - ………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 30 (2 punkty) 

Zaznacz, które z wymienionych postaci pełniły funkcję kuriera rządu RP w czasie II wojny 

światowej: 

a) Jan Karski 

b) Zdzisław Jeziorański 

c) Jan Zumbach 

d) Stanisław Skalski 

 

Zadanie 31 (4 punkty) 

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

1. Jedną z przyczyn wybuchu powstania warszawskiego była udana realizacja „Planu 

Burza” na wschodnich obszarach Rzeczpospolitej. (Prawda/Fałsz) 

2. W czasie II wojny światowej w Warszawie miały miejsca dwa powstania. 

(Prawda/Fałsz) 

3. W czasie konferencji w Jałcie ustalono, że polska granica zachodnia będzie oparta na 

tzw. linii Curzona. (Prawda/Fałsz) 

4. Ostatnim Komendantem Armii Krajowej był gen. Leopold Okulicki. (Prawda/Fałsz) 

 

 

Zadanie 32 (3 punkty) 

 

Dopasuj do poniższych pojęć definicje: 

a) Gadzinówka - ………………………. 

b) Paszportyzacja - ……………………. 

c) Sowietyzacja - ……………………… 

 

1. Narzucanie ludności ideologii komunistycznej 

2. Przymusowe nadawanie obywatelstwa radzieckiego 

3. Polskojęzyczna prasa kontrolowana przez okupanta 

 

Zadanie 33 (1 punkt) 

Podaj, co łączyło poniższe osoby: 

a) Irena Sendler 

b) Jan i Antonina Żabińscy 

c) Józef Ulma 

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



15 
 

Zadanie 34 (3 punkty) 

Do poniższych tekstów dopasuj podpis: 

a) „Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do 

jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała 

wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem. 

Decyzja musi być natychmiastowa ze względu na porę roku”. 

b) Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa 

Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do 

wszystkich obywateli Państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały Naród w obronie 

swojej Wolności, Niepodległości i Honoru, skupi się dookoła Wodza Naczelnego i Sił 

Zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w 

historii stosunków polsko niemieckich. 

c) Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W 

ciągu dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje regiony 

przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. 

Rząd polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo 

polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między 

ZSRR a Polską utraciły swą moc. 

 

1. Nota ministra spraw zagranicznych ZSRS doręczona ambasadorowi Polski w 

Moskwie w nocy z 16 na 17 września 1939 roku. 

2. Orędzie prezydenta RP Ignacego Mościckiego, 1 września 1939 roku 

3. Przemówienie Hitlera do niemieckich dowódców wojskowych, 22 VIII 1939 roku 

A - ………………………….   B - …………………………..   C - ………………………….. 

 

Zadanie 35 (5 punktów) 

Podaj daty roczne poniższych wydarzeń: 

„Poznański Czerwiec”  

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce  

Przystąpienie Polski do NATO  

Polska członkiem Unii Europejskiej  

Powstanie NSZZ „Solidarność”  
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Brudnopis 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………............ 


