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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 12 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: 

50 
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1. Określ fakt historyczny zobrazowany przez poniższą ilustrację (alegorię), wybierając 

jedną z poniższych propozycji. (1 p.) 

 

 

 a) proklamacja państwa polskiego w 1815 r. 

 b) proklamacja państwa polskiego w 1916 r. 

 c) proklamacja państwa polskiego w 1918 r. 

 d) proklamacja państwa polskiego w 1945 r. 

 

 

 

2. Określ fakt historyczny zobrazowany przez poniższą ilustrację (alegorię), wybierając 

jedną z poniższych propozycji (zadanie A). Uzasadnij swój wybór (zadanie B). (2 p.) 

 

 

 

 

A. a) powstanie państwa polskiego w 1815 r. 

 b) powstanie państwa polskiego w 1916 r. 

 c) powstanie państwa polskiego w 1918 r. 

 d) powstanie państwa polskiego w 1945 r.  

 

 

 

 

 

 

B. Podaj  argumenty (przynajmniej 1) uzasadniające wybór: 

 

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

 

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

 

................................................................................................................................................................ 
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3. Poniższe zdjęcie oraz fragment ogłoszenia prasowego dotyczą przyjazdu Ignacego 

Paderewskiego do Poznania. Na ich podstawie i wiedzy własnej wykonaj polecenia: (2 p.) 

 

 

A. Podaj nazwę wydarzenia, które zostało zapoczątkowane przez ten przyjazd. (1 p.) 

 

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

 

B. Podaj rok, w którym przyjazd ten miał miejsce. (1 p.) 

 

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

 

 

 

4. Na podstawie zamieszczonej ilustracji (obrazu Wojciecha Kossaka) wykonaj zadania: (3 p.) 

 

 

A. Obraz przedstawia: (1 p.) 

 a) walkę Polaków w trzecim powstaniu śląskim. 

 b) obronę Lwowa przed Ukraińcami. 

 c) bitwę warszawską. 

 d) zamach majowy. 
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B. Wydarzenie przedstawione na obrazie miało miejsce w: (1 p.) 

 a) 1926 r. 

 b) 1920 r. 

 c) 1921 r. 

 d) 1918 r. 

 

C. Napisz, jakim terminem określa się przedstawione na obrazie postaci. (1 p.) 

 

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

 

 

 

5. Na podstawie mapy oraz wiedzy własnej odpowiedz na pytania (8 p.): 

 

 

 

a) Podaj nazwy państw oznaczone na mapie odpowiednimi literami: (2 p.) 

 

A. ......................................................................... 

 

B. ......................................................................... 

 

C. ......................................................................... 

 

D. ......................................................................... 
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b) Jakim wspólnym określeniem można nazwać ustrój (sposób rządzenia), jaki panował w drugiej 

połowie lat trzydziestych w państwach oznaczonych literami B, C, D? (1 p.) 

 

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

 

c) Wymień nazwy 7 państw lub autonomicznych miast sąsiadujących z II Rzeczpospolitą w latach 

1922 – 1938 r. (3 p.) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

d) Spośród państw sąsiadujących z II RP wymień dwa, z którymi Polska utrzymywała najlepsze 

stosunki dyplomatyczne przez cały okres międzywojenny. (2 p.) 

 

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

 

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

 

 

6. Na podstawie zamieszczonych tekstów źródłowych wykonaj polecenia. (5 p.) 
 

 

Tekst I 

 

Artykuł 1. 

 Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą. 

Artykuł 2. 

 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Organami Narodu w zakresie 

ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej — Prezydent Rzeczypospolitej 

łącznie z odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości — niezawisłe Sądy. 
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Tekst II 

 

Artykuł 1. 

 

 (1) Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. 

 (2) Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku 

dziejowym z pokolenia w pokolenie. 

 (3) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa. 

 (4) Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. 

Artykuł 2.  

 

 (1) Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej. 

 (2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa. 

 (3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną i stanowisko 

wśród narodów świata. 

 (4) W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa. 

 

 

A. Na podstawie tekstów źródłowych oraz własnej wiedzy napisz, z jakich dokumentów pochodzą 

powyższe fragmenty. Podaj daty ich uchwalenia (miesiąc, rok). (2 p.) 

 

Tekst I: ..............................................  Tekst II: ............................................................... 

 

Data uchwalenia:...............................  Data uchwalenia:.................................................. 

 

 

B. Rozstrzygnij na podstawie tekstów źródłowych oraz własnej wiedzy, czy podane infromacje są 

prawdziwe czy fałszywe. Zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli słowo prawda lub fałsz. (3 p.) 

 

 

Zdanie Prawda/fałsz 

Zarówno tekst A jak i B wprowadziły w Polsce ustrój republiki.  

W tekście A przyznano prezydentowi o wiele większe kompetencje, niż w 

tekście B. 

 

Tekst A wprowadzał demokraktyczną formę państwa, którą w tekście B 

zastępowano formą rządów autorytarnych. 
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7. Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie rubryki właściwe postaci, wybrane spośród 

podanych, a następnie wskaż kolejność chronologiczną sprawowania przez nie urzędu 

prezydenta. Osobę najwcześniej sprawującą urząd prezydenta oznacz 1, kolejne 2 i 3. (4 p.) 

 

Stanisław Wojciechowski, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Mościcki, Gabriel 

Narutowicz, Roman Dmowski 

 

Informacje Postać Kolejność 

chronologiczna 

sprawowania 

urzędu prezydenta 

Sprawował urząd prezydenta przez dwie kadencje.    

Został zastrzelony podczas otwierania wystawy w 

gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 

  

Zrezygnował z godności prezydenta w trakcie 

przewrotu majowego. 

  

 

8. Na podstawie danych z tabeli i wiedzy własnej odpowiedz na pytania. (3 p.) 

 

 

 

Dane dotyczące wartości pieniądza ukazane w markach polskich na koniec roku 

Rok Wartość nominalna obiegu 

pieniądza w mln 

Kurs dolara USA w markach 

polskich 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1024 

5316 

49 361 

229 538 

793 437 

125 317 955 

9 

110 

590 

2922 

17 800 

6 375 000 

 

 

A. Nazwij zjawisko ekonomiczne ukazane w tabeli. (1 p.) 

 

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

 

B. Odpowiedz, czy dane te dotyczą tzw. okresu Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego, zakreślając 

właściwą odpowiedź. (1 p.) 

 

    TAK                                               NIE  

 

C. Podaj imię i nazwisko polskiego ekonomisty i premiera, autora reform, które wyeliminowały 

ukazane w tabeli zjawisko. (1 p.) 

 

................................................................................................................................................................ 
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9. Rozpoznaj na podstawie ilustracji postaci dwóch wybitnych polskich polityków i twórców 

niepodległego państwa polskiego i odpowiedz na pytania. (4 p.) 
 

 

 

 

  A.     B. 

 

 

a) postać na ilustracji A to: (1 p.) 

 

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

 

b) w okresie walk o granice Polski był zwolennikiem idei federacji/inkorporacji (podkreśl właściwą 

odpowiedź). (1 p.) 

 

c) postać na ilustracji B to: (1 p.) 

 

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

 

d) w okresie walk o granice Polski był zwolennikiem idei federacji/inkorporacji (podkreśl właściwą 

odpowiedź). (1 p.) 
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10. Na podstawie mapy przedstawiającej fragment terytorium II Rzeczypospolitej i wiedzy 

własnej wykonaj polecenia.(2 p.) 

 

 

 

A. Podaj nazwę okręgu przemysłowego ukazanego na mapie. (1 p.) 

 

 

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

 

 

B. Podaj imię i nazwisko ekonomisty i ministra skarbu, który był inicjatorem budowy tego okręgu. 

(1 p.) 

 

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

 

 

11. Napisz imiona i nazwiska osób, których dotyczą podane opisy.(4 p.) 

 

 

A. W latach 1932-1939 polski minister spraw zagranicznych w rządach sanacyjnych. (1 p.) 

 

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

 

B. Przywódca PSL Piast, premier polskiego rządu przed zamachem majowym, później działacz 

opozycyjny. (1 p.) 

 

................................................................................................................................................................ 
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C. Stał na czele utworzonego w listopadzie 1918 r. Tymczasoweg Rządu Ludowego Republiki 

Polskiej. (1 p.) 

 

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

 

 

D. Polski działacz narodowy na terenie Górnego Śląska i Wielkopolski związany z Naczelną Radą 

Ludową w Poznaniu. (1 p.) 

 

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

 

 

12. Przy podanych datach podaj po jednym przykładzie łamania postanowień traktatu 

wersalskiego przez hitlerowskie Niemcy. (4 p.) 
 

 

1935 r. - .................................................................................................................................................. 

 

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

 

1936 r. - .................................................................................................................................................. 

 

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

 

marzec 1938 r. - ..................................................................................................................................... 

 

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

 

marzec 1939 r. - ..................................................................................................................................... 

 

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

 

 

13. Zakreśl właściwą odpowiedź.(8 p.) 
 

 

I Traktat ustalający polską granicę wschodnią został zawarty: 

 

a) 18 marca 1921 r. w Rydze, 

b) 28 czerwca 1919 r. w Wersalu, 

c) 15 sierpnia 1920 r. w Warszawie, 

d) 20 marca 1921 r. w Wilnie. 

 

II Najliczniejszą mniejszością narodową żyjącą w II Rzeczpospolitej byli: 

 

a) Żydzi,  

b) Ukraińcy, 

c) Białorusini,  

d) Niemcy. 
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III W wyniku plebiscytu oraz powstań śląskich: 

 

a) cały Górny Śląsk przypadł Niemcom, 

b) obszar plebiscytowy podzielono po połowie, 

c) Polska otrzymała 29% obszaru plebiscytowego, 

d) Niemcy utracili cały przemysł górnośląski. 

 

IV Laureatem literackiej Nagrody Nobla w 1924 r. został: 

 

a) Władysław Reymont, 

b) Henryk Sienkiewicz, 

c) Stefan Żeromski, 

d) Bolesław Prus. 

 

V W wyniku plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu: 

 

a) Polska otrzymała tylko Warmię, 

b) większość obszaru przyznano Polsce,  

c) tylko Powiśle i Mazury przypadły Niemcom, 

d) Polska otrzymała kilka wsi. 

 

VI Sporny między Polską a Czechosłowacją obszar Śląska Cieszyńskiego został w 1920 r.: 

 

a)przydzielony w całości Polsce, 

b) przydzielony w całości Czechosłowacji,  

c) podzielony między Polskę i Czechosłowację,  

d) przekazany pod zarząd Ligi Narodów. 

 

VII Pomorze Gdańskie decyzją traktaktu wersalskiego po zakończeniu I wojny światowej: 

 

a) przyłączono wraz z Gdańskiem do Polski, 

b) przyłączono bez Gdańska do Polski,  

c) przyłączono wraz z Gdańskiem do Niemiec, 

d) przekazano w całości pod zarząd Ligi Narodów. 

 

VIII Pierwsze państwo w Europie rządzone przez faszystów to: 

 

a) Niemcy, 

b) Związek Radziecki, 

c) Włochy, 

d) Hiszpania. 
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Brudnopis 


