Kuratorium Oświaty w Lublinie

……………………………………………………..
Imię i nazwisko ucznia
…………………………………………………………………
Pełna nazwa szkoły
Liczba uzyskanych punktów

KONKURS HISTORYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH
ROK SZKOLNY 2019/2020
ETAP TRZECI
Instrukcja dla ucznia
1. Zestaw konkursowy zawiera 20 zadań.
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest
kompletny.
Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
3. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
4. Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane.
5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania
zapisane ołówkiem nie będą oceniane.
6. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę punktów
możliwych do uzyskania za dane zadanie.
7. Nie używaj korektora.

Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!

Zatwierdzam
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Czas pracy:
90 minut

Liczba punktów
możliwych
do uzyskania: 40.
Laureatem zostaniesz,
gdy uzyskasz co
najmniej 36 punktów.
Finalistą zostaniesz,
jeżeli zdobędziesz
co najmniej
12 punktów.

Zadanie 1. (2p.)
Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.
A. Napisz, którego świętego przedstawiają te fragmenty Drzwi Gnieźnieńskich z kościoła
Katedralnego - …………………...........................................................................................................
B. Napisz, dlaczego dzieło artystyczne przedstawiające życie tego świętego zostało
umieszczone w kościele katedralnym w Gnieźnie.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

polimaty.pl

pl.wikipedia.org

Zadanie 2. (1p.)
Sprowadzenie zakonników wskazanych na ilustracji nastąpiło w okresie zaznaczonym na taśmie
chronologicznej cyfrą

Bitwa pod
Legnicą

Testament
Krzywoustego
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1
Obrona
Zadanie 3. (2p
Głogowa
A.1

B.2
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W. Łokietek
królem Polski

Rządy K.
Sprawiedliwego
C.3

D.4
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Zadanie 3. (2p.)
Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Źródło: W. Chybowski, Historia. Gimnazjum zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych, Warszawa 2004, s.23.

1.

Jednymi z ziem lennych seniora były tereny oznaczone na mapie
cyfrą 1.

P

F

2.

Ziemię otrzymaną przez księżnę Salomeę w dożywocie oznaczono
na mapie cyfrą 3.

P

F

3.

Terytorium oznaczające dzielnicę senioralną oznaczono na mapie
cyfrą 4.

P

F

4.

Dzielnicę, którą otrzymał Bolesław Kędzierzawy, oznaczono na
mapie cyfrą 2.

P

F
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Zadanie 4. (2p.)
Poniżej zamieszczono cztery rysunki różnych wizerunków polskiego godła. Przyporządkuj
tym wizerunkom właściwe opisy, umieszczając odpowiednie cyfry w wykropkowanych
miejscach pod rysunkami.

encyklopedia.pwn.pl

orlidom.pl

A ……………………………………

B ……………………………………

orzelbialy.org

encyklopedia.pwn.pl

C………………………………………

D ……………………………………

1. Orzeł Przemysła II
2. Godło państwowe II Rzeczpospolitej
3. Godło z okresu powstania listopadowego
4. Godło z okresu powstania styczniowego
5. Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
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Zadanie 5. (1p.)
Przyjrzyj się poniższym budowlom z naszego regionu i wskaż miasta, w których się znajdują.
Odpowiedzi wybierz z ramki.
Kazimierz Dolny; Puławy; Lublin; Zamość

niezalezna.pl

………………………………………………………………………

pl.wikipedia.org

…………………………………………………………………….

polska-org.pl

…………………………………………………………………..
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Zadanie 6. (3p.)
Wiek XVII to okres wojen Polski z sąsiadami (Szwecją, Turcją i Kozakami). Poniższe zdjęcia
i obrazy dopasuj do właściwych wojen toczonych w tamtym czasie przez Rzeczpospolitą.

pl.wikipedia.org; kurierhistoryczny.pl ;ciekawostkihistoryczne.pl ;

przeciwnik

cyfry

Szwecja
Turcja
Kozacy
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Zadanie 7. (2p.)
Do podanych niżej biogramów dopisz odpowiednie postacie. Odpowiedzi wybierz
spośród podanych:
Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Kazimierz Pułaski, Józef
Poniatowski, Józef Wybicki
A. polski generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, twórca
Legionów Polskich we Włoszech, inicjator powstania
wielkopolskiego 1806 roku, naczelny dowódca wojsk polskich
w 1813, generał jazdy armii Królestwa Polskiego w 1815.
B. był bratankiem króla Stanisława II Augusta, brał udział
w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r., dowodząc wówczas siłami
koronnymi na Ukrainie, gdzie stoczył zwycięską bitwę pod
Zieleńcami. W 1806 r. po utworzeniu Księstwa Warszawskiego
został ministrem wojny, zginął pod Lipskiem w 1813 roku.
C. bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego
i amerykańskiego, jeden z dowódców i marszałek konfederacji
barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA,
wolnomularz. Nazywany „ojcem amerykańskiej kawalerii”. Zginął
w wyniku wielu ran w oblężeniu Savannah w 1779 roku.
D. inżynier wojskowy, Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej
w czasie insurekcji kościuszkowskiej, generał w wojnie polskorosyjskiej w 1792 roku, dowodził pod Dubienką, brał udział
w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, zmarł
w Szwajcarii w 1817 roku.
Zadanie 8. (2p.)
Przyjrzyj się poniższym ilustracjom i podpisz dwie warszawskie siedziby królewskie
powstałe w XVII i XVIII stuleciu. Obok nich dopisz też styl architektoniczny.

national-geographic.pl;

pl.wikipedia.org

A………………………………………………………

B………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………….
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Zadanie 9. (3p.)
Poniżej zamieszczono zdjęcia ilustrujące przebieg walk trzech polskich powstań
narodowowyzwoleńczych z okresu XIX wieku. Pod każdą z nich wpisz nazwę właściwego
powstania.

podgorze.pl

A……………………………………………………………………

wmeritum.pl

B……………………………………………………………………

niezlomni.com

C……………………………………………………………………
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Zadanie 10. (3p.)
Na podstawie materiałów źródłowych wykonaj poniższe polecenia.

ecitydoc.com

A. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli
jest fałszywe.
1.

Wszystkie dzieci Wojciecha Kossaka były artystami.

P

F

2.

Najstarsza spośród wnuczek Juliusza Kossaka swoją działalnością
przyczyniła się do ratowania Żydów w czasie II wojny światowej.
Stanisław Ignacy Witkiewicz był mężem bratanicy Wojciecha Kossaka.

P

F

P

F

3.

Chłopcy urodzili się w noc sylwestrową […]. […] mieli po sześć lat, gdy wybuchło powstanie […].
Kiedyś dom ich odwiedził brat ojca, […] wybierający się z Galicji do powstania. Przywiózł
bliźniakom zabawki, dziecinną broń. Uzbrojeni nią malcy wymknęli się w zimową noc z domu[…]
i przez Pragę chcieli dostać się do lasu, do oddziału.[…]
zródło: K.Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław – Kraków 1982, s.5-6

B. Na podstawie opisu i tablicy genealogicznej podaj imiona chłopców oraz nazwę powstania,
w którym chcieli oni uczestniczyć.
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 11. (2p.)
Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

Źródło: W. Jakóbczyk, Przetrwać nad Wartą 1815 – 1914, Warszawa 1989, s. 65.

Do ferii wielkanocnych naukę religii pobieraliśmy w języku polskim. Dnia 24 IV nauczyciele zaczęli
nas obdarowywać niemieckimi katechizmami. Nie chciałam tego przyjąć. (…)
Dnia 6 V zaczynają protestować rodzice przeciw zatrzymywaniu ich dzieci codziennie
na dwugodzinnym areszcie za nieodpowiadanie na lekcjach religii w języku niemieckim. Wysłali oni
do kierownika szkoły protest, pod którym podpisali się. (…)
W dniach 10 i 13 V pozostawiono w areszcie 36 uczniów (…), otrzymaliśmy po 6 „łap”, (…)
Przechodnie (…) podchodzili do dzieci opuszczających szkołę i pytali o powód płaczu. Gdy
dowiedzieli się, za co dzieci były bite, zaczęli wygrażać katom. (…) Tłum rósł i przybierał coraz
groźniejszą postawę. (…) Pod naciskiem opinii publicznej zaprzestano nas bić, (…), natomiast
zatrzymywano nas po lekcjach na kilka godzin w tzw. areszcie.
Źródło: : T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, T. 2, Toruń 1994, s. 162.

A. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji i opisane w tekście.
………………………………………………………………………………………
B. Podaj bezpośrednią przyczynę przedstawionego wydarzenia.
……………………………………………………………………………………….
Zadanie 12. (1p.)
Uzupełnij tabelę dotyczącą polskich ugrupowań politycznych, wpisując odpowiednie nazwy
partii (skróty nazw), obok charakterystyki ich programu.
Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Polskie Stronnictwo
Ludowe, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy

Charakterystyka programu
A. Partia stawiająca sobie za cel obronę polskich interesów narodowych,
m.in. poprzez ograniczanie wpływów mniejszości narodowych.
B. Partia odrzucająca postulat niepodległości Polski, dążąca do
wybuchu międzynarodowej rewolucji robotniczej.
C. Partia lewicowa, dążąca do odbudowy Polski jako niepodległej
republiki demokratycznej oraz wprowadzenia reform społecznych.
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Nazwa partii

Zadanie 13. (2p.)
Podaj nazwy polityki germanizacyjnej wobec Polaków prowadzonej przez władze pruskie,
z którymi były związane poniższe ilustracje.

A ……………………………………….
pl.wikipedia.org

B…………………………………………..
wykop.pl

Zadanie 14. (3p.)
Przeczytaj uważnie poniższe teksty dotyczące sprawy polskiej na arenie międzynarodowej
w czasie I wojny światowej. Podaj nazwę (tytuł) i datę (rok) wydania/wygłoszenia każdego
z tych tekstów. Odpowiedzi wybierz z poniższych.
Proklamacja Rosyjskiego Rządu Tymczasowego; Akt 5 listopada; odezwa księcia Mikołaja
Mikołajewicza; Orędzie prezydenta Wilsona; 1918 rok – 1914 rok – 1917 rok – 1916 rok

A) Polacy! Wybiła godzina [...] Niechaj Naród Polski połączy się w jedno ciało pod berłem Cesarza
Rosyjskiego. Pod berłem tym odrodzi się Polska, swobodna w swej wierze, języku i samorządzie.[...]
Tytuł i rok wydania :……………………………………………………………………………..
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B) „Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez
ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza
i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować
paktem międzynarodowym”.
Nazwa i rok wygłoszenia:………………………………………………………………………….
C) „Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by
ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami rosyjskiemu panowaniu wydarte, do
szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrii i Apostolski Król
Węgier, oraz Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo
samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic
Królestwa Polskiego zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi
mocarstwami rękojmie potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju.”
Nazwa i rok wydania:……………………………………………………………………………..
Zadanie 15. (3p.)
Zapisz do każdego z biogramów imię i nazwisko osoby, której on dotyczy. Dopasuj także postać
do opisu i wpisz właściwą cyfrę.
l.p
I.

II.

III.

opis
Działacz niepodległościowy i socjalistyczny, jeden z dowódców
Legionów Polskich, przedstawiciel PPS. W latach 1918 – 1922 był
Naczelnikiem Państwa.
Polityk, działacz ruchu ludowego, kilkukrotny premier
Rzeczpospolitej. Reprezentował sprawę polską w parlamencie
galicyjskim i austriackim. Był wiceprezesem PSL – Piast.
Polityk, współzałożyciel endecji i główny ideolog polskiego
nacjonalizmu, działacz niepodległościowy. Postulował
zjednoczenie polskich ziem i uzyskanie autonomii w obrębie Rosji.
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imię i nazwisko

nr

Zadanie 16. (2p.)
Po przeanalizowaniu obrazu Wojciecha Kossaka napisz, jakie wydarzenie na nim uwieczniono,
podaj rok wydarzenia oraz krótko uzasadnij, jakie miało ono skutki dla dziejów Polski.

wirtualnapolonia2.wordpress.com

Wydarzenie; rok : ……………………………………………………………………………………
Uzasadnienie : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 17. (2p.)
Na poniższej mapie konturowej II Rzeczpospolitej zaznaczono literą A obszar jednej
z najważniejszych inwestycji gospodarczej dwudziestolecia międzywojennego. Pod mapą wpisz
pełną nazwę tego okręgu przemysłowego, a także osobę, która przyczyniła się do jej powstania.

bu.kul.pl

archiwum.rp.pl

…………………………………………………… ………………………………………………………..
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Zadanie 18. (1p.)
Do każdego z podanych opisów dobierz odpowiadającą mu bitwę. Wpisz w tabelę nazwę
właściwej bitwy. Odpowiedzi wybierz spośród podanych niżej.
Westerplatte; Bzura; Wizna; Kock
l.p
1.

2.

3.

opis

bitwa

Ataki z 7 i 8 września nie doprowadziły do przełamania polskiej obrony. Piechota
niemiecka choć przekroczyła Biebrzę, to nie była w stanie zdobyć polskich
umocnień. Rankiem 9 września, po kolejnym bombardowaniu, ponownie uderzyła
niemiecka piechota, tym razem wpierały ją czołgi. Niedostatek broni
przeciwpancernej Polaków doprowadził do tego, że nieprzyjacielskie czołgi
podjeżdżały pod kolejne bunkry. Ostatnim schronem, który bronił się było
stanowisko dowodzenia kpt. Władysława Raginisa. Bitwę tę określano jako
„polskie Termopile”.
2 października Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” napotkała niemiecką 13.
Dywizję Piechoty Zmotoryzowanej. W pierwszym dniu walk atak Niemców został
odparty, a Polacy przeszli do działań zaczepnych. 4 października Niemcy
przystąpili do kontrataku, doszło do ciężkich walk w rejonie Woli Gułowskiej (…)
Wojskowa Składnica Tranzytowa została zaatakowana 1. IX o 4:45 przez ostrzał
niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein. Dowódcą był mjr Henryk Sucharski,
a jego zastępcą kpt. Franciszek Dąbrowski. Po 7-dniowej walce załoga
skapitulowała.

Zadanie 19. (2p.)
Wykonaj polecenia na podstawie zamieszczonych ilustracji oraz wiedzy własnej.

polter.pl

org.wikipedia.pl

I.
Podaj nazwy formacji wojskowych, które posługiwały się przedstawionymi wyżej
emblematami.
A - ……………………………………………………………………………………………..
B - ……………………………………………………………………………………………..
II. Wyjaśnij do czego nawiązują widniejące na rysunku symbole.
A - ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
B - ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 20. (1p.)
Zaznacz prawidłowo uporządkowany ciąg chronologiczny wydarzeń z historii Polski
ostatniego półwiecza XX wieku.
A) Pierwsze wolne wybory parlamentarne – uchwalenie konstytucji PRL – początek stanu
wojennego – wybór Karola Wojtyły na papieża.
B) Wybór Karola Wojtyły na papieża – pierwsze wolne wybory parlamentarne – początek stanu
wojennego – uchwalenie konstytucji PRL
C) Uchwalenie konstytucji PRL – wybór Karola Wojtyły na papieża – początek stanu wojennego
– pierwsze wolne wybory parlamentarne.
D) Pierwsze wolne wybory parlamentarne – wybór Karola Wojtyły na papieża – uchwalenie
konstytucji PRL – początek stanu wojennego.
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