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WIEDZY HISTORYCZNEJ – CZĘŚĆ I  
2020/21 

 

Liczba punktów: ………../40 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………………………….. Klasa …………… 

Szkoła - ……………………………………………………….. w ……………………………………. województwo - ……………………………….. 

Uwaga!  

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, a dopiero po jej przeczytaniu o rozwiązywanie zadań! 

- Samo posiadanie przy sobie telefonu komórkowego lub innych urządzeń telekomunikacyjnych czy 
elektronicznych nośników informacji, równoznaczne jest z dyskwalifikacją, dlatego jeśli nie oddałeś ich 
swojemu opiekunowi, musisz je przekazać teraz na czas pisania testu osobie w Komisji Egzaminacyjnej 

- Udzielasz odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut 
(łącznie z czasem na zapoznanie się z niniejszą instrukcją) 

- Za każde pytanie można dostać 0 lub 1 pkt.  

- W każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa; prawidłowe zaznaczenie właściwej 
jednej odpowiedzi (w zadaniach, w których tylko jedna jest prawidłowa) lub wszystkich właściwych 
odpowiedzi (w zadaniach, w których kilka jest prawidłowych) z jednoczesnym niezaznaczeniem żadnej 
błędnej odpowiedzi skutkuje przyznaniem 1 pkt. za dane zadanie, w przeciwnym razie przyznaje się 0 pkt. 

- Test wypełniaj długopisem (piórem) w kolorze niebieskim lub czarnym. 

- Nie można używać ołówków i  korektorów (za ich stosowanie cała praca zostanie zdyskwalifikowana).  

- Zasady udzielania odpowiedzi: Właściwą/-e odpowiedź/-zi zaznaczaj poprzez wzięcie w obwódkę (w 
kółko) właściwej literki odpowiedzi (a, b, c i/lub d); następnie po zaznaczeniu w kółko wybranych przez 
Ciebie odpowiedzi wpisz w kratce obok, ile odpowiedzi zaznaczyłeś/-aś – 1, 2, 3, czy 4; niewpisanie liczby 
odpowiedzi w kratkę lub inna liczba w kratce niż ilość zaznaczeń odpowiedzi w kółko będą 
równoznaczne z brakiem odpowiedzi/błędną odpowiedzią i otrzymaniem za dane zadanie 0 pkt.! 

- Każde inne zaznaczenie odpowiedzi (zamazanie itp.), skreślenie zaznaczonej odpowiedzi, jej poprawka 
(w tym i liczby odpowiedzi w kratce), traktowane są jako odpowiedź błędna i otrzymuje się za nią 0 pkt. 

- Na końcu testu, na stronie 4, masz dołączony brudnopis, który nie będzie podlegał ocenianiu 
 

….. 1/ Ze starożytnej Grecji pochodzi (-ą) cywilizacja (-e): 

a/ etruska   b/ minojska   c/ mykeńska    d/ sabińska 

….. 2/ Ajsymneci pochodzili ze starożytnej (-go, -ych): 

a/ Egiptu   b/ Grecji   c/ Mezopotamii  d/ Rzymu   

….. 3/ I triumwirat w starożytnym Rzymie tworzył (-li): 

a/ Gnejusz Pompejusz b/ Marek Antoniusz  c/ Marek Krassus  d/ Marek Lepidus 

….. 4/ Jednostka taktyczna armii rzymskiej licząca 3 manipuły to: 

a/ centuria   b/ kohorta   c/ legion   d/ żadne z nich 

….. 5/ Do dynastii flawijskiej cesarzy rzymskich, panującej w I wieku, należał (-eli): 

a/ Domicjan   b/ Oktawian   c/ Tytus   d/ Wespazjan  

….. 6/ Do osiągnięć starożytnego Rzymu należy (-ą): 

a/ akwedukty  b/ Kapitol   c/ Koloseum   d/ termy  
 

.…. /6 Razem punktów za zadania 1-6: ze starożytności 
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….. 7/ Wojna koryncka trwała w latach p.n.e.: 

a/ 395-389   b/ 395-388   c/ 389-378     d/ żadnych z nich 

….. 8/ Procedura, której podlegał każdy urzędnik w starożytnych Atenach, polegająca na złożeniu 
sprawozdania ze swojej działalności, to: 

a/ dokimazja   b/ eklezja   c/ euthyna   d/ heliaja 

….. 9/ Awarowie, to plemiona: 

a/ germańskie  b/ romańskie   c/ słowiańskie  d/ żadne z nich 

….. 10/ Na Bizancjum najeżdżali: 

a/ Bułgarzy   b/ Frankowie   c/ Persowie   d/ Turcy  

….. 11/ Traktat z Verdun został podpisany w roku: 

a/ 842    b/ 843    c/ 845    d/ żadnym z nich 

….. 12/ Wilhelm Zdobywca był władcą: 

a/ Anglii   b/ Danii   c/ Normandii   d/ Norwegii 

….. 13/ Władysław Jagiełło nadał przywilej (-e): 

a/ czerwiński   b/ jedlneńsko-krakowski c/ koszycki   d/ piotrkowski  

….. 14/ Wojna (-y) polsko – krzyżackie trwała (-y) w latach: 

a/ 1327-32   b/ 1409-11   c/ 1431-35   d/ 1454-66  

….. 15/ Na króla Polski koronował/-li się: 

a/ Bolesław II   b/ Przemysł II  c/ Wacław II   d/ Wacław III 

….. 16/ Podatek od uprawianej ziemi nazywał się w średniowiecznej Polsce: 

a/ folwarczne  b/ łanowe   c/ poradlne   d/ żaden z nich 

….. 17/ I RP zawarła ugodę (-y) z Kozakami w: 

a/ Białej Cerkwi  b/ Hadziaczu   c/ Perejasławiu  d/ Zborowie 

….. 18/ Tzw. śluby lwowskie zostały złożone przez króla RP w okresie wojny z: 

a/ Kozakami   b/ Rosją   c/ Szwecją   d/ Turcją  

…..  19/ Akty prawne ogłoszone w 1570 r. przez biskupa kujawskiego, precyzujące zwierzchnie 
prawa króla polskiego i RP w Gdańsku i na morzu, to: 

a/ konstytucje gdańskie     b/ konstytucje Karnkowskiego  

c/ statuty Karnkowskiego     d/ statuty warckie 

….. 20/ O Inflanty w XVI w. rywalizowała (-y): 

a/ Dania   b/ Moskwa   c/ Polska   d/  Szwecja  

….. 21/ Koncepcja religijna, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry 
określone przez wolę Boga, to: 

a/ kalwinizm   b/ luteranizm  c/ predestynacja  d/ reformacja 

.…. /15 Razem punktów za zadania 7-21: ze starożytności (7-8); średniowiecza (9-16); nowożytności (17-21) 
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….. 22/ Indeks ksiąg zakazanych funkcjonował w Kościele katolickim w wiekach:  

a/ XV-XVII   b/ XVI-XVIII   c/ XVI-XIX   d/ XVI-XX 

….. 23/ O. Cromwell w Republice Anglii był: 

a/ dyktatorem      b/ lordem protektorem  

c/ prezydentem      d/ Anglia nie była nigdy republiką 

….. 24/ Edykt nantejski Henryka IV we Francji: 

a/ przyczynił się do zakończenia krwawych wojen religijnych 

b/ wprowadził wolność wyznania i równouprawnienie protestantów wobec prawosławnych 

c/ wzniecił wojny religijne 

d/ zakazywał szerzenia i wyznawania innej wiary niż katolicka   

…..  25/ Bitwą trzech cesarzy określono bitwę pod: 

a/ Austerlitz  b/ Jeną   c/ Lipskiem    d/ żadną z nich 

….. 26/ Związek Niemiecki istniał w latach: 

a/ 1806-13   b/ 1806-15   c/ 1815-66   d/ 1815-70 

…..  27/ Wiosna Ludów swym zasięgiem nie objęła: 

a/ Austrii   b/ Francji   c/ Prus   d/ Rosji 

….. 28/ I Międzynarodówka istniała w latach: 

a/ 1840-64   b/ 1864-76   c/ 1876-89   d/ 1889-1923 

….. 29/ Księstwo Warszawskie było w unii personalnej z: 

a/ Francją  b/ Saksonią   c/ Związkiem Reńskim d/ z nikim 

….. 30/ Walerian Łukasiński założył: 

a/ Gromady Ludu Polskiego    b/ Towarzystwo Patriotyczne 

c/ Wolnomularstwo Narodowe    d/ żadne z powyższych 

….. 31/ Postawa części społeczeństwa polskiego po upadku powstania styczniowego, polegająca na 
wyrzeczeniu się dążeń niepodległościowych za cenę ekonomicznych i kulturalnych ustępstw ze 
strony zaborców to: 

a/ pozytywizm  b/ praca organiczna  c/ trójlojalizm  d/ żadne z nich 

….. 32/ Towarzystwo Demokratyczne Polskie: 

a/ powstało po rozłamie w Komitecie Lelewelowskim b/ powstało w 1832 r. 

c/ założone przez Adama Gurowskiego   d/ założone przez Tadeusza Krępowieckiego 

….. 33/ Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej miał swoją siedzibę w: 

a/ Krakowie  b/ Lublinie   c/ Warszawie  d/ żadnym z nich 
 

 

.…. /12 Razem punktów za zadania 22-33: z nowożytności (22-24), XIX wieku (25-32), XX wieku (33) 
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….. 34/ Wojnę polsko – bolszewicką 1919-21 zakończył ryski: 

a/ pokój  b/ rozejm   c/ sojusz   d/ traktat 

….. 35/ Operacja wojskowa rozpoczęta w lipcu 1944 r. przez oddziały Armii Krajowej, w ramach 
akcji „Burza”, w celu samodzielnego wyzwolenia Wilna spod okupacji niemieckiej siłami AK i tym 
samym zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza 
terenu”, to operacja: 

a/ Barbarossa  b/ Ostra Brama  c/ Wilno   d/ żadna z nich 

….. 36/ PRL istniał w latach:  

a/ 1944-89  b/ 1944-90   c/ 1952-89   d/ 1952-90 

….. 37/ NEP to – rozwiń skrót: 

a/ Nazistowska Ekonomia Państwowa   b/ Nowa Emancypacja Parytetowa 

c/ Nowa Polityka Ekonomiczna    d/ żadne z powyższych 

….. 38/ Noc długich noży miała miejsce w: 

a/ PRL  b/ Republice Weimarskiej c/ III Rzeszy   d/ ZSRR 

….. 39/ Hitler zaatakował Danię i Norwegię w dniu: 

a/ 9 IV 1940  b/ 10 IV 1940  c/ 9 V 1940   d/ 10 V 1940 

….. 40/ EWWiS istniała w latach: 

a/ 1951-2001  b/ 1952-2002  c/ 1953-2003   d/ nadal istnieje  

...…. /7 Razem punktów za zadania 34-40: XX wieku (34-40) 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów za cały test razem: ………./ na 40 możliwych. Podpisy czytelne Komitetu Okręgowego:  

Sprawdzający: ………………………………………… Weryfikujący: ………………………………………. 

Podpis osoby kwalifikującej - Organizatora (spoza Komitetu Okręgowego): ............................................ 


