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TEST ETAPU SZKOLNEGO VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HISTORYCZNEJ 2020/21 

                            Liczba punktów: …………../ na 40 możliwych 

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

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

Uwaga! 

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

- Udzielasz odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut. 

- 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).  

- Właściwą(-e) odpowiedź(-zi) zaznaczaj poprzez wzięcie w obwódkę (w kółko) właściwej literki odpowiedzi (a, 

b, c i/lub d).  

- Każde inne zaznaczenie odpowiedzi (skreślenie, zamazanie itp.), skreślenie zaznaczonej odpowiedzi, jej 

poprawka, 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 – możesz w nim 

sporządzać swoje notatki. 

 

1/ Budowla w układzie centralnym, wzniesiona na planie koła, składająca się z jednego pomieszczenia 

przykrytego często kopułą, czasem z dobudowanymi apsydami, to nie jest: 

a/ apsyda wielka  b/ bazylika   c/ rotunda   d/ tolos  

2/ Polska stała się monarchią elekcyjną po wygaśnięciu dynastii: 

a/ Andegawenów  b/ Jagiellonów   c/ Piastów   d/ Przemyślidów 

3/ Polacy nie stoczyli bitew z Krzyżakami pod: 

a/ Cedynią  b/ Malborkiem  c/ Piławcami   d/ Płowcami  

4/ Testament B. Krzywoustego nie zapoczątkował: 

a/ podziału stanowego b/ rozbicia dzielnicowego c/ senioratu   d/ żadne z powyższych 

5/ W XIII wieku królem/-ami polskim/-i był/-li: 

a/ Kazimierz Wielki  b/ Przemysł II   c/ Wacław II   d/ Wacław III 

6/ W XII i XIII w. na ziemiach polskich miały miejsce: 

a/ kolonizacja na prawie niemieckim     b/ lokacja wsi i miast  

c/ najazd Mongołów      d/ rozwój gospodarczy 

7/ Sztywne narzucenie przez wojewodę cen towarów krajowych i zagranicznych (z wyjątkiem zboża) to: 

a/ ceny   b/ cła    c/ myta   d/ żadne z powyższych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
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TEST ETAPU SZKOLNEGO VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HISTORYCZNEJ 2020/21 

8/ Miśnię przyłączył do Polski: 

a/ Mieszko I   b/ B. Chrobry   c/ Mieszko II   d/ B. Śmiały 

9/ Zbrojne wtargnięcie w 1038 r. wojsk sąsiada Polski dowodzonych przez ich księcia na ziemie polskie, 

czego następstwem była utrata przez Polskę Śląska oraz doszczętne spustoszenie Wielkopolski, to: 

a/ najazd Brzetysława  b/ najazd Przemysława   c/ wojna czesko – polska  d/ żadne z powyższych 

10/ Prusy Królewskie to: 

a/ późniejsze Prusy Wsch. b/ późniejsze Prusy Zach. c/ Pomorze Gdańskie  d/ żadne z powyższych 

11/ Zaznacz, co nie miało miejsca w 1772 r.: 

a/ koniec konfederacji barskiej b/ powołanie KEN  c/ I rozbiór Polski  d/ sejm rozbiorowy 

12/ Stanisław Żółkiewski nie dowodził wojskami polskimi w bitwie/-ach pod: 

a/ Białym Kamieniem  c/ Chocimiem   c/ Kircholmem  d/ Kokenhausen 

13/ XVI wiek w Rzeczypospolitej nie jest zwany wiekiem: 

a/ platynowym  b/ srebrnym   c/ tolerancyjnym  d/ złotym  

14/ Nihil novi z 1505 r. w dzisiejszym rozumieniu nie była: 

a/ konstytucją  b/ rozporządzeniem  c/ uchwałą   d/ żadne z powyższych 

15/ W 1794 roku miały miejsce: 

a/ insurekcja kościuszkowska     b/ powstanie kościuszkowskie   

c/ bitwa pod Maciejowicami     d/ żadne z powyższych 

16/ II rozbioru Polski dokonała (-y): 

a/ Austria  b/ Niemcy   c/ Rosja    d/ Turcja 

17/  

Którego władcę prezentuje ilustracja: 

a/ Fryderyka Wielkiego                 b/ Augusta II Mocnego 

c/ Augusta III                                   d/ Stanisława Augusta Poniatowskiego 

18/  

Ukazana mapa przedstawia: 

a/ Rzeczpospolitą Obojga Narodów w chwili jej powstania 

b/ Rzeczpospolitą Obojga Narodów końca XVI w. 

c/ Rzeczpospolitą Obojga Narodów XVII w.                            d/ żadne z powyższych 

19/  

Obraz ukazuje: 

a/ Zygmunta II Starego                  b/ Zygmunta I Augusta 

c/ Zygmunta III Wazę                     d/ żadnego z powyższych 

20/  

Ukazana mapa państwa polsko - litewskiego przedstawia I RP: 

a/ I poł. XVI w.                                  b/ II poł. XVI w. 

c/ I poł. XVII w.                                 d/ II poł. XVII w. 
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TEST ETAPU SZKOLNEGO VI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HISTORYCZNEJ 2020/21 

21/ Autorem Mazurka Dąbrowskiego nie jest: 

a/ J. H. Dąbrowski  b/ J. Wybicki   c/ J. Wysocki   d/ J. Zajączek 

22/ Konstytucja Król. Polskiego 1815 r. nie była: 

a/ absolutna  b/ nadana   c/ oktrojowana  d/ uchwalona  

23/ Głównodowodzącym/-i wojsk rosyjskich przeciwko powstaniu listopadowemu nie był/-li: 

a/ I. Dybicz  b/ M. Murawjow  c/ I. Paskiewicz  d/ żaden z powyższych 

24/ W 1846 roku nie miało/-a,-y miejsca: 

a/ powstanie krakowskie b/ powstanie wielkopolskie c/ rabacja galicyjska  d/ żadne z powyższych 

25/ Królem Polskim tytułował (-li) się: 

a/ Aleksander I  b/ Aleksander II  c/ Mikołaj I   d/ Mikołaj II 

26/ Wojnę 1810 r. z Austrią toczyło (-a): 

a/ I RP  b/ Ks. Warszawskie  c/ Król. Polskie  d/ żadne z powyższych 

27/ Wyprawa Napoleona na Rosję 1812 r. to: 

a/ pierwsza wojna polska b/ druga wojna polska c/ wojna ojczyźniana  d/ żadne z powyższych 

28/ Wielkie Księstwo Poznańskie istniało w latach: 

a/ 1815-31  b/ 1815-46   c/ 1815-47   d/ żadne z powyższych 

29/ Państewko utworzone na kongresie wiedeńskim z Krakowa i okolic to: 

a/ Rzeczpospolita Krakowska     b/ Wolne Miasto Kraków 

c/ Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego Okręg   

d/ Rzeczpospolita Krakowska Wolna, Niepodległa i Ściśle Neutralna 

30/ Polski działacz niepodległościowy, twórca Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego, 

to: 

a/ A. Czartoryski  b/ J. Lelewel   c/ W. Łukasiński  d/ żaden z powyższych 

31/ Wojnę polsko – bolszewicką zakończył: 

a/ pokój w Spa  b/ rozejm w Rydze  c/ traktat wersalski  d/ żaden z powyższych 

32/ Pierwszą głową państwa II RP był: 

a/ R. Dmowski  b/ G. Narutowicz  c/ J. Piłsudski   d/ żaden z powyższych 

33/ W 1918 roku powstało kilka lokalnych ośrodków władzy państwowości polskiej, w tym m.in. i: 

a/ Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu  b/ Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 

c/ Rada Regencyjna w Warszawie   d/ Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie 

34/ Konstytucje polskie i poprawki do nich okresu Polski Ludowej pochodzą m.in. z roku: 

a/ 1947  b/ 1952   c/ 1976   d/ 1989 

35/ Czynnikami utrudniającymi sytuację gospodarczą początku II RP był (a, -y): 

a/ hiperinflacja  b/ kryzys gospodarczy c/ wojna celna z Niemcami d/ żaden z powyższych 
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36/ Postawa wyrażająca przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji, 
całkowite zatracenie wartości, które stoją u podstaw człowieczeństwa, przejawiające się w literaturze i sztuce fin 
de siècle’u, dwudziestolecia międzywojennego, okresu II wojny światowej, a także powojennego, nawiązując do 
wizyjnej liryki romantycznej, ukazując obrazy zbliżającej się zagłady świata, silnie związany w Polsce z historią, 
wyraźny w twórczości Czechowicza, Sebyły, wczesnych wierszy Miłosza, Zagórskiego i poetów generacji wojennej, 
m.in.: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza, to: 

a/ apokalipsa  b/ katastrofizm  c/ konstruktywizm  d/ żaden z powyższych 

37/ II RP toczyła spór z Czechosłowacją o: 

a/ Śląsk Cieszyński  b/ Kotlinę Kłodzką  c/ Zaolzie   d/ żadne z powyższych 

38/ W skład Generalnego Gubernatorstwa wchodziły m.in.: 

a/ okręg lwowski  b/ Mazowsze   c/ Pomorze Gdańskie  d/ Wielkopolska 

39/ Pierwsze wybory parlamentarne w powojennej Polsce odbyły się w roku: 

a/ 1944  b/ 1945   c/ 1946   d/ 1947 

40/ Wojciech Jaruzelski był: 

a/ ministrem obrony narodowej    b/ premierem   

c/ prezydentem      d/ I sekretarzem KC PZPR 

 

Liczba punktów:………………… Podpisy Komisji Szkolnej: …………………………………………………... 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uwaga! 

1/ Testy można drukować w formacie A4 lub pomniejszonym (dwie strony na jednej) – sugerowane 

powielanie: na jednej kartce A4 dwustronnie w formacie A5 (dwie strony na jednej) 

2/ Komisja Szkolna po sprawdzeniu testów, wyłania uczniów, którzy awansowali do II etapu, w terminie 

loguje się na stronę Olimpiady i wypełnia protokół, a pocztą do Komitetu Okręgowego przesyła w 

wymaganym terminie: 

- protokół z etapu szkolnego (ostemplowany i podpisany) 

- testy uczniów wytypowanych do awansu 

- oświadczenie (załącznik nr 5 do Regulaminu Olimpiady) wypełnione przez wszystkich wytypowanych do 

awansu uczniów (jeśli są pełnoletni, a za niepełnoletnich oświadczenia wypełniają ich rodzice) – brak 

przesłanych oświadczeń skutkować będzie niezakwalifikowaniem ucznia do II etapu Olimpiady! 


