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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/ Dynastia Flawiuszów i Antoninów rządziły cesarstwem rzymskim w wieku (-ach): 

a/ I p.n.e.   b/ I n.e.   c/ II n.e.   d/ III n.e. 

….. 2/ Wzgórze w starożytnym Rzymie na północny zachód od Palatynu i Forum Romanum, o dwóch 
wierzchołkach, wywodzące swoją nazwę tradycyjnie od czaszki ludzkiej, odkrytej przy kładzeniu 
fundamentów pod główną świątynię, to: 

a/ Forum Romanum b/ Kapitol   c/ Koloseum   d/ Panteon   

….. 3/ Do urzędów republiki rzymskiej zaliczamy m.in.: 

a/ dyktatora   b/ konsula   c/ plebejusza   d/ trybuna ludowego 

….. 4/ Jednostka taktyczna armii rzymskiej, składająca się z dwóch centurii; jej nazwa wywodzona jest 
od znaku bojowego jednostki (signum), którym początkowo była wiązka siana zatknięta na ostrzu 
włóczni, później zastąpiona metalową wiązką liści albo znakiem ręki w postaci otwartej dłoni, to: 

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

….. 5/ Plemionami starożytnej Grecji byli: 

a/ Achajowie   b/ Dorowie   c/ Jonowie   d/ żadni z nich 

.…. /5 Razem punktów za zadania 1-5: ze starożytności 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palatyn_(wzg%C3%B3rze)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_Romanum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_taktyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_rzymska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centuria_(armia)
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….. 6/ Ze starożytnej Grecji pochodzi (-ą): 

a/ ajsymneci   b/ falanga   c/ hoplita    d/ periojkowie 

….. 7/ Z epoką hellenistyczną związane są (powstały w tym okresie) filozoficzne szkoły: 

a/ epikurejska  b/ sceptycka   c/ stoicka     d/ żadnych z nich 

….. 8/ Aleksander Macedoński panował w latach: 

a/ 339-323 p.n.e.  b/ 336-321 p.n.e.  c/ 335-323 p.n.e.  d/ żadnych z nich 

….. 9/ Bicie grosza praskiego zapoczątkował: 

a/ Wacław I   b/ Wacław II   c/ Wacław III   d/ Wacław IV 

….. 10/ Wojny polsko – krzyżackie kończyły się zawarciem: 

a/ rozejmu w Kaliszu 1343 r.    b/ rozejmu w Toruniu 1411 r. 

c/ rozejmu w Toruniu 1466 r.    d/ żadnym z nich 

….. 11/ Z dynastii Jagiellonów na tronie polskim zasiadał (-a, -li): 

a/ Anna Jagiellonka  b/ Jadwiga   c/ Zygmunt August  d/ Zygmunt Stary 

….. 12/ Bolesław Śmiały popadł w konflikt z biskupem: 

a/ Andrzejem  b/ Stanisławem  c/ Wojciechem  d/ żadnym z nich 

….. 13/ XV-wieczna unia Kościoła rzymskokatolickiego z prawosławnym to unia: 

a/ bizantyjska  b/ brzeska   c/ florencka   d/ żadna z nich 

….. 14/ Marchia Brandenburska została utworzona w wieku: 

a/ X    b/ XI    c/ XII    d/ XIII  

….. 15/ Dynastiami Franków byli: 

a/ Kapetyngowie  b/ Karolingowie  c/ Merowingowie  d/ Wikingowie  

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

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

….. 17/ Parlament I RP to: 

a/ izba poselska i senat b/ sejm i senat  c/ sejm walny  d/ żadne z nich 

….. 18/ Polacy odnieśli zwycięstwa w wielu XVII-wiecznych bitwach, w tym i m.in. pod: 

a/ Cecorą   b/ Chocimiem   c/ Oliwą   d/ Smoleńskiem  

…..  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/ Z panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego wiąże (-ą) się m.in. konfederacja (-e): 

a/ barska   b/ grodzieńska  c/ sandomierska  d/ targowicka  

 

.…. /15 Razem punktów za zadania 6-21: ze starożytności (6-8); średniowiecza (9-16); nowożytności (17-20) 
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….. 21/ Marsylianka jako hymn Francji: 

a/ zaczęła obowiązywać od początku rewolucji francuskiej w 1789 r. 

b/ zaczęła obowiązywać od roku końca I RP (1795) 

c/ zaczęła obowiązywać od koronacji cesarskiej Napoleona (w 1804 r.) 

d/ żadne z nich 

….. 22/ W wielkiej wojnie północnej uczestniczyły różne państwa, w tym i m.in.:  

a/ Dania   b/ Rosja   c/ Saksonia   d/ Szwecja 

….. 23/ Wojnę trzydziestoletnią zakończył pokój: 

a/ altmarski  b/ munsterski  c/ westfalski   d/ żaden z nich 

….. 24/ Powszechny indeks ksiąg zakazanych publikowanych przez papiestwo istniał w wiekach: 

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

…..  25/ Ze sprawą polską w czasie I wojny światowej związany (-e) jest (są) m.in.: 

a/ Akt 6 listopada  b/ Legiony Poznańskie c/ Rada Regencyjna  d/ Związek Strzelecki 

….. 26/ Księstwo Warszawskie uczestniczyło w wojnie z: 

a/ Austrią 1807 r.  b/ Rosją i Prusami 1807 r. c/ Rosją 1809 r.  d/ żadnej z nich 

…..  27/ Emigracyjnym Hotelem Lambert kierował (-li): 

a/ A. J. Czartoryski  b/ W. Heltman  c/ T. Krępowiecki  d/ J. Lelewel 

….. 28/ Wydarzenia okresu Wiosny Ludów ogarnęły swym zasięgiem ziemie zaboru: 

a/ austriackiego  b/ pruskiego   c/ rosyjskiego  d/ W. M. Krakowa 

….. 29/ Okres „100 dni Napoleona” miał miejsce w roku: 

a/ 1813  b/ 1814   c/ 1815   d/ żadnym z nich 

….. 30/ Grecy w swej wojnie narodowowyzwoleńczej z Turcją w latach 20. XIX w. uzyskali poparcie: 

a/ Anglii  b/ Egiptu   c/ Francji   d/ Rosji 

….. 31/ W wojnie krymskiej uczestniczyła (-y): 

a/ Francja   b/ Rosja   c/ Sardynia   d/ Turcja 

….. 32/ Bismarck toczył zwycięskie wojny z: 

a/ Austrią   b/ Danią   c/ Francją   d/ Rosją 

….. 33/ Z działalnością grupy literackiej Skamander okresu II RP był (-li) związany (-i) m.in.: 

a/ J. Iwaszkiewicz  b/ J. Lechoń   c/ A. Słonimski  d/ J. Tuwim  

….. 34/ W skład GG w trakcie II wojny światowej wchodził (-y) m.in. dystrykt (-y): 

a/ galicyjski  b/ krakowski   c/ lubelski   d/ poznański 

 

.…. /14 Razem punktów za zadania 21-34: z nowożytności (21-24), XIX wieku (25-32), XX wieku (33-34) 
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….. 35/ WZZ to (rozwiń skrót): 

a/ Walka Zbrojna Zwyciężymy    b/ Wolne Związki Zawodowe 

c/ Związek Walki Zbrojnej     d/ żadne z nich 

….. 36/ III RP wstąpiła do NATO w roku:  

a/ 1997  b/ 1998   c/ 1999   d/ żadnym z nich 

….. 37/ Ład międzynarodowy ustanowiony w Europie i na świecie po I wojnie światowej nazywany 
jest systemem: 

a/ wiedeńskim      b/ wersalskim   

c/ wersalsko – waszyngtońskim    d/ żadnym z nich 

….. 38/ Konferencje „wielkiej trójki” miały miejsce w: 

a/ Berlinie  b/ Jałcie   c/ Poczdamie   d/ Teheranie 

….. 39/ Stalin zmarł w roku: 

a/ 1953  b/ 1954   c/ 1955   d/ 1956 

….. 40/ W ramach integracji wspólnotowej powstała (-y): 

a/ EUROATOM  b/ EWG   c/ EWWiS   d/ UE 

...…. /6 Razem punktów za zadania 35-40: XX wieku (35-40) 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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


