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     kod pracy ucznia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

pieczątka nagłówkowa szkoły      
 

 
 

KON KU R S Z  H IST ORI I  
dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny 

 

Drogi Uczniu, 

Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na 

wszystkie pytania. 

 

 Arkusz liczy 10 stron i zawiera 10 zadań. 

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. 

Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Zespołowi Konkursowemu. 

 Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

 Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. 

 Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. 

 Nie używaj korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błędną 

odpowiedź i wpisz poprawną. 

 Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały umieszczone w 

miejscach do tego przeznaczonych. 

 

Pracuj samodzielnie. Powodzenia 

 
 
 
 

 
Czas pracy: 

 

60 minut 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych do 

uzyskania: 

 

52 
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1. Zaznacz właściwe odpowiedzi za pomocą znaku X. 

 

I. Kto był dowódcą Legionów Polskich we Włoszech 

 

a) Józef Wybicki 

b) Jan Henryk Dąbrowski 

c) książe Adam Jerzy Czartoryski 

 

II. Żołnierze Legionów Polskich zostali wysłani przez Napoleona na 

 

a) Kubę 

b) San Domingo 

c) Jamajkę 

 

III. Pokój, na mocy którego utworzono Księstwo Warszawskie, zawarto w 

 

a) Tylży 

b) Oliwie 

c) Warszawie 

 

IV. Kto był autorem konstytucji Księstwa Warszawskiego 

 

a) Stanisław Małachowski 

b) Jan Henryk Dąbrowski 

c) Napoleon Bonaparte 

 

V. Księstwo Warszawskie zostało poszerzone o tereny galicyjskie (częśc zaboru austriackiego) w 

roku 

 

a) 1809 

b) 1807 

c) 1812 

 

VI. Książę Józef Poniatowski zginął w czasie bitwy pod 

 

a) Waterloo 

b) Lipskiem 

c) Raszynem 

 

VII. Królestwo Polskie zostało utworzone na mocy decyzji 

 

a) pokoju w Tylży 

b) pokoju w Moskwie 

c) kongresu wiedeńskiego 
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VIII. Spiskową organizację o nazwie Wolnomularstwo Narodowe założył 

 

a) Edward Dembowski 

b) Walerian Łukasiński 

c) Ignacy Prądzyński 

 

IX. Adam Mickiewicz należał do organizacji spiskowej o nazwie 

 

a) Związek Wolnych Polaków 

b) Towarzystwo Patriotyczne 

c) Towarzystwo Filomatów i Filaretów 

 

X. Założycielem sprzysiężenia w Szkole Podchorążych był 

 

a) Piotr Wysocki 

b) Józef Chłopicki 

c) książę Adam Jerzy Czartoryski 

 

XI. Ministrem skarbu Królestwa Polskiego, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego, był 

 

a) Ignacy Potocki 

b) Ksawery Drucki – Lubecki 

c) Joachim Lelewel 

 

XII. Carem rosyjskim, który nadał Królestwu Polskiemu konstytucję, był 

 

a) Aleksander I 

b) Mikołaj I 

c) Mikołaj II 

 

 

2. Przeczytaj tekst Mazurka Dąbrowskiego i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania. 

 

 
Jeszcze Polska nie umarła, 
kiedy my żyjemy. 
Co nam obca moc wydarła, 
szablą odbijemy. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski 
do Polski z ziemi włoski 
za Twoim przewodem 
złączem się z narodem. 
 
Jak Czarnecki do Poznania 
wracał się przez morze 
dla ojczyzny ratowania 
po szwedzkim rozbiorze. 
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Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę 
będziem Polakami 
dał nam przykład Bonaparte 
jak zwyciężać mamy. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Niemiec, Moskal nie osiędzie, 
gdy jąwszy pałasza, 
hasłem wszystkich zgoda będzie 
i ojczyzna nasza. 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Już tam ojciec do swej Basi 
mówi zapłakany: 
"słuchaj jeno, pono nasi 
biją w tarabany." 
 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 
Na to wszystkich jedne głosy: 
"Dosyć tej niewoli 
mamy Racławickie Kosy, 
Kościuszkę, Bóg pozwoli."  
 

 

 

 

 

a) Podaj imię i nazwisko twórcy słów Mazurka. 

 

.............................................................................................................................................. 

 

b) Jaki pierwotnie tytuł nosiła ta pieśń? 

 

.............................................................................................................................................. 

 

 

c) Wymień postacie historyczne, o których mówi tekst Mazurka oraz związane z nimi 

wydarzenia historyczne, do których odwołał się autor.  

 

 

Postać Wydarzenie 
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3. Rozpoznaj postacie przedstawione na ilustracjach (wpisz imię i nazwisko). 
 

 

1....................................            2.............................................       3......................................... 

 

 

 

4. Przeanalizuj tekst źródłowy, a następnie na jego podstawie oraz wiedzy pozaźródłowej 

odpowiedz na pytania. 

 

Art. 5. Korona książęca warszawska jest dziedziczną w osobie Króla Saskiego, jego potomków, 

dziedziców i następców [...]. 

Art 6. Rząd jest w osobie króla. On sprawuje w całej swojej zupełności urzędowanie władzy 

wykonawczej. [...]. 

Art. 19. Sejm składa się z dwóch izb, to jest z izby pierwszej, czyli Izby Senatorskiej i z drugiej 

izby, czyli Poselskiej. [...]. 

Art 35. Izba poselska składa się z 60 posłów mianowanych na sejmikach, czyli zgromadzeniach 

szlachty każdego powiatu, licząc po jednym z powiatu. 

Posłowie winni mieć najmniej 24 lat skończonych, być w zupełnym używaniu praw swoich lub 

usamowolnionymi.  

 

 

a) Podkreśl nazwę państwa, którego dotyczy tekst źródłowy. 

 

 Królestwo Saksonii 

 Cesarstwo Francuskie 

 Księstwo Warszawskie 

 

 

b) Podkreśl osobę, która była władcą państwa przedstawionego w źródle. 

 

 elektor saski Fryderyk August 

 cesarz Napoleon Bonaparte 

 car Aleksander I 
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c) Podkreśl poprawną odpowiedź na pytanie, w jaki sposób odbywało się następstwo tronu w 

państwie przedstawionym w źródle. 

 

 Następstwo tronu odbywało się poprzez wolną elekcję 

 Następstwo tronu odbywało się poprzez nominację dokonywaną przez Napoleona 

 Następstwo tronu odbywało się poprzez dziedziczenie w obrębie dynastii. 

 

d) Podkreśl rok, w którym utworzono państwo przedstawione w źródle. 

 

 1804 r. 

 1807 r.  

 1815 r. 

 

e) Podkreśl, który z wymienionych niżej organów sprawował w państwie przedstawionym w 

źródle władzę wykonawczą 

 

 Senat 

 Izba Poselska 

 król 

 

5. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia. 

 

"Chłop nas dziś zdradził,  

Skrzynka nas zamknęła, 

Kruk oczy wysadził,  

Ryba utonęła". 

 
Źródło: I. Koberdowa, Między Pierwszą a Drugą Rzecząpospolitą, Warszawa 1976, s. 108. 

 
 

 

a) Podaj nazwę powstania narodowego, z którym związane są postacie będące przedmiotem 

satyry. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

b) Podaj imiona i nazwiska osób, których dotyczy tekst. 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 
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6. Na podstawie mapy odpowiedz na pytania. 

 

 

 

 

 

 

a) Podaj nazwę państwa przedstawionego na mapie 

 

.................................................................................................................................................. 

 

b) Datacja właściwa dla mapy to lata (podkreśl właściwą odpowiedź) 

 

1807- 1809                                         1795-1807                                            1809-1815 
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7. Przy pomocy mapy lub wiedzy pozaźródłowej wymień 3 miejscowości, pod którymi 

odbyły się bitwy w czasie powstania listopadowego. 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

8. Rozstrzygnij, które ze zdań są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz pod zdaniami P 

(prawda) lub F (fałsz). 

 

 

 

Książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Polski, był ministrem wojny w Księstwie 

Warszawskim. 

 

      ......... 

 

Żołnierze polscy, walcząc w Hiszpanii u boku Napoleona, zasłynęli w bitwie w wąwozie 

Somosierra. 

 

.......... 

 

Bitwa pod Raszynem w 1809 r.  zakończyła się zwycięstwem wojsk austriackich. 

 

........... 
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9. Uzupełnij poniższy tekst, wpisując odpowiednie wyrazy: 

 

 

Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z .......................... 1830 r. . Po Nocy Listopadowej 

władzę w Warszawie przejęła Rada Administracyjna. Misję porozumienia się z Wielkim 

Księciem .................................................. otrzymał wraz z władzą dyktatorską generał  

...................................... . Bezpośrednią przyczyną wojny z Rosją była, przeprowadzona w I 

1831 r. przez sejm Królestwa Polskiego  ................................................. . 

 

 

10. Za pomocą cyfr od 1 do 5 uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej 

(od najstarszego). 

 

a) Powstanie Królestwa Polskiego                                                                           .................. 

b) Powstanie Księstwa Warszawskiego                                                                   .................. 

c) Wybuch powstania listopadowego                                                                       .................. 

d) Utworzenie Legionów Polskich we Włoszech                                                    .................. 

e) Wyprawa Napoleona i wojsk Księstwa Warszawskiego na Rosję                       .................. 

 

 

 

 

 

  

SUMA PUNKTÓW:................./52 



Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2012/2013 

Strona 10 z 10 

 

Brudnopis 


