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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 13 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: 

 

56 
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1. Zakreśl właściwą odpowiedź. (12 p.) 

 

 

I. Cywilizacja Inków istniała na terenie: 

a) Ameryki Południowej, 

b) Ameryki Północnej, 

c) Azji Wschodniej. 

 

II. Reforma Kościoła katolickiego została przeprowadzona w XVI w. na: 

a) Soborze w Konstancji, 

b) Soborze trydenckim,  

c) Soborze watykańskim. 

 

III. Pokój, który kończył wojny religijne w Niemczech w XVI w., został podpisany w: 

a) Wittenberdze, 

b) Augsburgu,  

c) Wormacji. 

 

IV. Po uchwaleniu konstytucji Nihil novi najważniejsza izba polskiego parlamentu, do której 

należało stanowienie prawa, to: 

a) sejm (izba poselska), 

b) senat (izba senatorska), 

c) sejmik ziemski. 

 

V. Spośród wymienionych władców jeden został koronowany jeszcze za życia panującego. Był to: 

a) Zygmunt Stary, 

b) Aleksander Jagiellończyk, 

c) Zygmunt August. 

 

VI. Autorem fresków w watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej był: 

a) Leonardo da Vinci, 

b) Rafael Santi,  

c) Michał Anioł. 

 

VII. Jedynym dziełem Leonarda da Vinci znajdującym się w polskim muzeum jest: 

a) Ostatnia wieczerza, 

b) Dama z gronostajem, 

c) Mona Lisa. 

 

VIII. Które z wymienionych haseł jest charakterystyczne dla renesansu: 

a) "Pamiętaj o śmierci", 

b) "Nic, co ludzkie nie jest mi obce", 

c) "Wszystko płynie" 

 

IX. Mikołaj Kopernik był twórcą teorii: 

a) teocentrycznej,  

b) geocentrycznej,  

c) heliocentrycznej. 
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X. Autorem słów "Niechaj to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język 

mają", był: 

a) Mikołaj Rej, 

b) Andrzej Frycz-Modrzewski, 

c) Jan Kochanowski. 

 

XI. Folwark to określenie: 

a) szlacheckiego majątku ziemskiego, 

b) centralnej części renesansowego miasta, 

c) zakładu produkcyjnego opartego na pracy ręcznej. 

 

XII. Arianie to określenie: 

a) ludu żyjącego na wschodnich terenach Rzeczpospolitej, 

b) tzw. Braci Polskich, zwolenników jednego z wyznań protestanckich na terenie Polski, 

c) jednego ze stanów społecznych dawnej Rzeczpospolitej. 

 

2. Na podstawie mapy uzupełnij tabelę. (9 p.) 

 

 

 

Numer trasy Data rozpoczęcia 

podróży 

Dowódca wyprawy Państwo organizujące 

wyprawę 

 1492   

2    

  Ferdynand Magellan  
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3. Przeanalizuj ilustrację, a następnie wykonaj polecenia.  

 

 

a) Podaj typ statku, jaki ukazano na ilustracji. (1 p.) 

 

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

 

b)Wskaż dwa elementy jego budowy, które umożliwiały dalekie podróże oceaniczne. (2 p.) 

 

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

 

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

 

 

4. Podaj po trzy pozytywne dla Europy i negatywne dla mieszkańców nowo odkrytych ziem skutki 

wielkich odkryć geograficznych. 

 

Skutki pozytywne dla Europy: (3 p.) 

 

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

 

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

 

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

 

Skutki negatywne dla mieszkańców nowo odkrytych ziem: (3 p.) 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 



Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 
 

Strona 5 z 10 

 

 

 

5. Porównaj poniższe opisy, których autorem jest Giorgio Vasari i wskaż, który z nich dotyczy 

artysty średniowiecznego, a który renesansowego. (2 p.) 

 

Tekst 1 

 

"Będąc z natury poważnym i dobrym postanowił dla własnego spokoju i dla zbawienia duszy 

wstąpić do klasztoru. Ćwiczył się ustawicznie w malarstwie, lecz nie chciał malować nic innego, 

tylko obrazy religijne. Mówią, że nie wziął pędzla do ręki, zanim nie odmówił modlitwy. 

W klasztorze św. Marka we Florencji znajdują się chorały zdobione jego miniaturami tak pięknie, 

że trudno opowiedzieć." 

 

Artysta ............................................ 

 

Tekst 2 

 

"[...] posiadał zdolności w każdej dziedzinie. [...] Poświęcając się studiom różnych spraw i dziedzin 

porzucał je wkrótce. W ciągu paru miesięcy tak nauczył się arytmetyki, że zadziwił swoich 

mistrzów. Przerzucił się potem do muzyki  i nauczył grać i śpiewać tak doskonale [...]. Lecz chociaż 

oddawał się tylu dziedzinom, nie przestawał rysować i rzeźbić [...] Jako architekt wykonał wiele 

rysunków, wykonał także projekty młynów, pras i machin poruszanych wodą. [...] Filozofując 

o sprawach natury, chciał poznać właściwości roślin lub obserwując ruch nieba, bieg księżyca 

i mijanie słońca."  

 

Artysta ............................................ 

 

Określ na podstawie powyższych źródeł główną cechę artysty renesansowego. (1 p.) 

 

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

 

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

 

6. Rozpoznaj, która z poniższych ilustracji przedstawia budowlę renesansową. (1 p.) 

 

A.  

 

 

 

Pałac w Wilanowie 
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B.  

 

 

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku 

 

C. 

 

 

 

Kamienica w Jarosławiu 

 

Budowla renesansowa ukazana jest na ilustracji .................... 

 

 

 

 

 

 

 

7. Do jakiej epoki nawiązywała architektura i sztuka renesansu? (1 p.) 

 

................................................................................................................................................................ 
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8. Umieszczone na mapie strzałki wskazują rejony Europy, w których dominowały określone 

wyznania chrześcijańskie. Dopisz nazwy tych wyznań w odpowiednich miejscach. (4 p.) 

 

 

Podział religijny Europy w XVI w. 

 

 

 

9.Uzupełnij tekst. (6 p.) 

 

Z wyznań reformowanych we Francji dużą popularność zyskał ......................................... . Jego 

wyznawców nazywano ......................................... . W 2 połowie XVI wieku Francję ogarnęły wojny 

religijne. Ich kulminacją była ................................................................................ (z 23/24 sierpnia 

1572 r.), do której doszło podczas uroczystości weselnych ........................................................ 

i Małgorzaty Walezjuszki. Kres wojnom przyniósł akt prawny nazywany 

............................................. z ..................... r.  
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10. Na podstawie reprodukcji obrazu odpowiedz na pytania oraz rozpoznaj postaci oznaczone 

strzałkami. (6 p.) 

 

a) Podaj nazwę wydarzenia przedstawionego na obrazie. 

 

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

 

b) Podaj datę tego wydarzenia.  

 

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

 

c) Rozpoznaj postaci oznaczone strzałkami: 

 

1).........................................................................   2)............................................................................. 

 

3).........................................................................   4)............................................................................. 

 

 

11. Podaj, jaki jest główny powód częstego nazywania XVI-wiecznej Polski "państwem bez 

stosów". (1 p.) 

 

 

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

 

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

 

................................................................................................................................................................ 
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12. Na podstawie fragmentu wiersza Adama Naruszewicza wykonaj polecenie. (1 p.) 

 

Tyś ostatnim przymierzem Litwę z Polską spoił,  

Że ich żaden przypadek więcej nie rozdwoił,  

A kosztownym klejnotem zdobiąc berło świetne, 

Przyłączył do państw obu Inflanty szlachetne. 

 

 

Zidentyfikuj władcę Polski, którego dokonania przedstawiono we fragmencie wiersza. 

 

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

 

 

13. Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując obok literę P (prawda) lub F 

(fałsz). (3 p.) 

 

 

 

Dzieło Mikołaja Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" zostało uznane 

natychmiast przez Kościół jako zgodne z jego nauką. 

 

Przez większość XVI w. największymi potęgami kolonialnymi były Hiszpania i 

Portugalia. 

 

W 1517 r. Marcin Luter wystąpił przeciwko sprzedaży odpustów. 
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Brudnopis 


