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TEST ETAPU SZKOLNEGO VII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HISTORYCZNEJ 2021/22 

                            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 

(jest to czas łączny na zapoznanie się z instrukcją i rozwiązanie testu) 

- 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/ Szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi 
na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w tym i plemion polskich, to szlak: 

a/ bursztynowy  b/ europejski   c/ jedwabny   d/ żaden z nich 

2/ Monarchia Mieszka I to państwo: 

a/ gnieźnieńskie   b/ Polan   c/ polskie   d/ Wielkiej Polski 

3/ Królem (-ami) z dynastii piastowskiej od momentu koronacji do śmierci był (-li): 

a/ Bolesław Chrobry  b/ Mieszko II   c/ Przemysł II   d/ żaden z nich 

4/ Polska wczesnopiastowska była monarchią: 

a/ absolutną  b/ feudalną    c/ patrymonialną  d/ stanową 

5/ Upadek senioratu w Polsce nastąpił w wieku: 

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

6/ Zjawisko społeczno-gospodarcze, które miało miejsce w Środkowo-Wschodniej Europie (w tym     
i w Polsce) od XII do XIV wieku, polegające na planowym osadnictwie ludności pochodzącej głównie 
z zachodnich obszarów Niemiec, to: 

a/ kolonizacja na prawie niemieckim     b/ kolonializm niemiecki  

c/ lokacja wsi i miast      d/ żadne z nich 
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7/ Do dynastii Henryków śląskich należał (-eli): 

a/ Henryk I Brodaty  b/ Henryk II Brodaty c/ Henryk II Pobożny d/ Henryk III Probus 

8/ Kazimierz Wielki żył w latach: 

a/ 1320-1370  b/ 1330-1370  c/ 1333-1370   d/ żadne z nich 

9/ Unia w Horodle to unia: 

a/ personalna  b/ polsko – litewska  c/ polsko – węgierska d/ realna 

10/ Przywilej koszycki był: 

a/ nadanym w 1384 r.     b/ nadanym przez Władysława Jagiełłę 

c/ pierwszym przywilejem szlacheckim w Polsce d/ żadne z powyższych    

11/ Parlament I RP to: 

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

12/ Arras to: 

a/ gobelin  b/ miejscowość we Francji c/ miejscowość w Hiszpanii d/ żadne z nich 

13/ W XVI wieku w Rzeczypospolitej panował (-li): 

a/ Aleksander Jagiellończyk b/ Jan Olbracht  c/ Zygmunt August  d/ Zygmunt Stary  

14/ Wydany drukiem przekład całości Pisma Świętego na język polski, przetłumaczony przez 
polskich protestantów w latach 1559–1563 i wydany w roku 1563, to biblia: 

a/ brzeska  b/ pińczowska  c/ polska   d/ zygmuntowska 

15/ Unia lubelska 1569 r. wprowadzała wspólną (-y,-e): 

a/ monetę   b/ nazwę państwa  c/ parlament   d/ wojsko 

16/ Interrexami w I RP byli: 

a/ Jagiellonowie  b/ prymasi   c/ władcy elekcyjni  d/ żadni z nich 

17/ Do podwójnych elekcji doszło za: 

a/ Augusta II Mocnego  b/ Augusta III   c/ Stefana Batorego  d/ Zygmunta III Wazy 

18/ I RP w wojnach z Moskwą w XVII w. wykorzystała: 

a/ dymitriadę  b/ rewolucję   c/ wielką smutę  d/ żadne z nich 

19/ Bohdan Chmielnicki odniósł zwycięstwo (-a) w bitwie (-ach) pod (nad): 

a/ Batohem   b/ Beresteczkiem  c/ Korsuniem   d/ Żółtymi Wodami 

20/ Order Virtuti Militari został ustanowiony podczas: 

a/ konfederacji barskiej     b/ powstania Kościuszkowskiego  

c/ wojen Napoleońskich     d/ wojny polsko – rosyjskiej 1792 r. 
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21/ Księstwo Warszawskie toczyło wojnę (-y) z: 

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

22/ Wielkie Księstwo Poznańskie cieszyło się autonomią w latach: 

a/ 1815-30  b/ 1815-31   c/ 1815-48   d/ żadnych z nich  

23/ Noc listopadowa 1830 roku miała miejsce: 

a/ 28/29 XI  b/ 29/30 XI   c/ 30/31 XI   d/ żadnych z nich 

24/ Emigracyjnym TDP kierował (-a): 

a/ Centralizacja  b/ Dyktator   c/ Dyrekcja   d/ Dyrektoriat  

25/ W 1846 roku miało (-y) miejsce: 

a/ powstanie krakowskie     b/powstanie wielkopolskie 

c/ rabacja galicyjska      d/ utworzenie przez TDP Rządu Narodowego 

26/ W okresie Wiosny Ludów w walkach w Europie brali udział liczni Polacy, w tym i m.in.: 

a/ J. Bem  b/ H. Dembiński  c/ M. Kamieński  d/ L. Mierosławski 

27/ XIX-wieczne ugrupowanie polityczne w Galicji, będące filarem polityki ugodowej, odrzucając 
ideę powstania narodowowyzwoleńczego na rzecz poszerzania praw Polaków drogą legalnych 
działań w ramach ustroju obowiązującego w monarchii habsburskiej, to: 

a/ pozytywiści  b/ ugodowcy   c/ stańczycy   d/ żadni z nich 

28/ Program przemiany dualistycznej monarchii habsburskiej z austro-węgierskiej w austro- 

węgiersko-słowiańską, to: 

a/ trializm  b/ trójcesarstwo  c/ trójmonarchizm  d/ żadne z nich 

29/ Akt 5 listopada został wydany przez cesarza rosyjskiego w roku: 

a/ 1814  b/ 1815   c/ 1816   d/ żadnym z nich 

30/ Ustawa parlamentu niemieckiego z 1908 roku, która w paragrafie 12 zakazywała używania na 
spotkaniach języka polskiego w tych miejscowościach, w których znajdowało się mniej niż 60% 
Polaków, była nazywana ustawą: 

a/ germanizacyjną  b/ kagańcową  c/ Kulturkampf  d/ żadną z nich 

31/ TRLRP miał swoją siedzibę w: 

a/ Krakowie  b/ Lublinie   c/ Poznaniu   d/ Warszawie 

32/ Zaślubiny Polski z morzem miały miejsce w roku: 

a/ 1918  b/ 1919   c/ 1920   d/ 1921 

33/ Do sukcesów gospodarczych II RP możemy zaliczyć: 

a/ budowę COP  b/ budowę portu w Gdyni c/ reformę walutową d/ reformę zbrojną 
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34/ Polska w dwudziestoleciu międzywojennym miała podpisane traktaty sojusznicze z: 

a/ Czechosłowacją  b/ Francją   c/ Rumunią   d/ W. Brytanią 

35/ Wojsko polskie brało udział oficjalnie w walkach w: 

a/ Belgii  b/ Francji   c/ Jugosławii   d/ Niemczech 

36/ Kryptonim dnia i godziny wybuchu powstania warszawskiego 1944 r. to: 

a/ akcja „Burza”  b/ akcja „Zachód”  c/ godzina „W”  d/ żadne z nich 

37/ Kadencja sejmu „kontraktowego” miała miejsce w roku (latach): 

a/ 1989  b/ 1989-90   c/ 1989-91   d/ żadnych z nich 

38/ Stan wojenny w PRL trwał w latach: 

a/ 1981-82  b/ 1981-82   c/ 1981-83   d/ 1981-89 

39/ Podczas stanu wojennego internowanych było wielu działaczy „Solidarności”, w tym i m.in.: 

a/ J. Kaczyński  b/ L. Kaczyński  c/ B. Komorowski  d/ L. Wałęsa  

40/ Prezydentów polskich na uchodźstwie było: 

a/ 2  b/ 4    c/ 6    d/ 10 
 

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! 


