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

         pieczątka nagłówkowa szkoły 

                           

 

KONKURS Z HISTORII  

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

ETAP SZKOLNY 

Instrukcja dla ucznia 

1. Zestaw zawiera 17 zadań na 10 stronach.           Czas pracy: 

2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań         60 minut 

    jest kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.  

    Rozwiązania zapisane ołówkiem nie będą oceniane. 

6. W nawiasach obok numerów zadań podano liczbę        Liczba punktów  

    punktów możliwych do uzyskania za dane zadanie.           możliwych 

7. Nie używaj korektora.                     do uzyskania: 50 

Pracuj samodzielnie                          

                                                                                                                  

                                                                   POWODZENIA!     

                                                                                                           

                                        

           Wypełnia komisja konkursowa 

                                                                      

 

 

 

Zatwierdzam 

 

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

kod pracy ucznia 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba punktów           

Nr zadania 11 12 13 14 15 16 17 Razem 

Liczba punktów         
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1. Rycina przedstawia wojownika z czasów Ramzesa II być może jest to nawet sam faraon. 

Wykonaj poniższe zadania. (0-5) 

Nazwij  pojazd znajdujący się na płaskorzeźbie w Abu Simbel …………………………… 

Wymień rodzaje broni jakie mogły być używane przez jego załogę: 

 a./…………………………….  b./…………………….. c./ …………………. d./…………………… 

Za największą bitwę tych pojazdów uważa się bitwę pod Kadesz ok. 1280 r. p.n.e. Wymień strony 

tego konfliktu: a./ …………………………………..,        b./ ………………………………… 

 

2. Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? To wypowiedź Goliata poprzedzająca 

pojedynek z Dawidem. Pojedynek ten dał Dawidowi sławę dzięki której uzyskał tytuł 

królewski.   

                   Wymień poprzednika i następcę Dawida na tronie Izraela  (0-1): 

a./ ………………………….,  DAWID   b./………………………. 

 

3. Przeczytaj poniższy tekst i na jego podstawie oraz wiedzy poza źródłowej odpowiedz na 

pytania. (0-5) 

W pierwszych walcząc szeregach ojczyzny miłej od wroga 

Bronić mężnie i paść – piękny zaiste to los … 

Walczmyż mężnie za ziemię rodzinną i w lubych obronie 

Dziatek, nie szczędząc dusz idźmy odważnie na śmierć. 

Dalejże młodzi! W gromadzie trzymając się razem wytrwajcie! 

Niechaj ucieczki was myśl podła nie zhańbi, ni strach! …  
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Mężów sędziwych co moc stracili już w członkach i zwinność, 

Nie porzucajcie wśród walk w strachu cofając się wstecz. 

Widok to przecież haniebny, gdy w polu przed młodymi ciałami 

Starzec leży, co w bój w pierwszych szeregach się rwał. 

Dalejże! Mocno się oprzeć na nogach, w ziemię stopami 

Zaryć się, wargę co sił przygryźć zębami – i stać! … 

Uda i łydki pod nimi i pierś, i krzepkie ramiona, 

Tarczy szerokiej brzuch winien przed wrogami kryć. 

W prawej ręce niech wstrząsa drzewcem włóczni potężnej… 

Nogę wsparłszy o nogę, tarczę o tarczę oparłszy, 

Kitę o kitę, hełm blisko drugi hełm, 

Zwarłszy się piersią o pierś niechaj się zmaga z wrogami. 

Krzepko ująwszy w garść włócznię bojową lub miecz. 

Tyrteusz (Tyrtajos), za: E. Razin, Historia sztuki wojennej, t. I Sztuka wojenna okresu niewolniczego, Warszawa 1958, s. 191. 

 

a./Nazwij: 

- szyk w jakim walczyli żołnierze opisywani przez Tyrteusza: ……………………….. 

- wymienioną przez autora tarczę: ……………………………………. 

- wojownika, którego nazwa pochodzi od tej tarczy………………………. 

b./Wyjaśnij słowa Tyrteusza: W gromadzie trzymając się razem wytrwajcie!  

…………………………………………………………………………………………………………… 

c./wybierz część wiersza definiującą patriotyzm wg Tyrteusza: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Wyjaśnij  zdanie: „Z tarczą lub na tarczy” -   pożegnanie syna-wojownika idącego w bój 

używane w starożytnej Sparcie. (0-1). 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 
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5.  Uzupełnij tabelę wpisując w miejsca wolne poprawne odpowiedzi. (0-7) 

Data Wydarzenie  Postać historyczna 

490 r p.n.e.  Miltiades 

 b.p. Platejami Pauzaniasz 

480 r. p.n.e.  Temistokles 

333 r p.n.e.  Aleksander Macedoński Wielki 

202 r. p.n.e.  Publiusz Scypion Afrykański 

52 r. p.n.e. Zdobycie Alezji  

 Klęska w Lesie Teutoburskim Publiusz Warus 

 

6.  Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia. (0-4) 
 

Gdy każde z państw greckich pragnęło dominować nad pozostałymi, wszystkie utraciły 

swą władzę. Dążyły bowiem bezwzględnie do wzajemnej zagłady [...]. Król Filip Macedoński czyhał 

[...] na wolność wszystkich. Niezgodę wśród państw podsycał [...]. 

Po bitwie zaprowadziwszy w Grecji spokój, król Filip kazał zwołać do Koryntu przedstawicieli 

wszystkich państw w celu uregulowania aktualnych spraw. Tam ustanowił dla 

Grecji prawa pokoju, w zależności od zasług każdego państwa. [...] Sami tylko Lacedemończycy 

wzgardzili tak królem, jak i jego prawami, uważając za niewolę pokój, 

który nie wypłynął ze zgody samych państw, lecz został narzucony przez zwycięzcę. 

 
S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 

1999, s. 150–151. 

 

a./ Co, według autora tekstu, ułatwiło królowi Macedonii  opanowanie Grecji? 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

b./ Podkreśl poprawne zakończenie zdania. 

 

Prawa pokoju , o których mowa jest w tekście ustanowione zostały na zjeździe polis, które weszły w 

skład „Związku Korynckiego”, pod hegemonią Macedonii. Prawa te odrzucili  przedstawiciele:  

 

1. Aten. 

2. Delf. 

3. Miletu. 

4. Sparty. 

c./ Podkreśl poprawne zakończenie zdania. 

 

Do bitwy, którą wspomniano w tekście, doszło pod 

1. Cheroneą. 

2. Issos. 

3. Kannami. 

4. Maratonem. 

 

d./ Podaj imię i przydomek następcy króla, o którym mowa w tekście. 

...................................................................................................................................................... 
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7. Uzupełnij zdania. (0-3) 

Rywalizacja rzymsko kartagińska doprowadziła do wybuchu wojen zwanych …………… . Ich II etap 

doprowadził do zajęcia Płw. Apenińskiego przez oddziały kartagińskie dowodzone przez 

……………………. Wtedy doszło do bitwy pod Kannami w roku …………… . Dowodzenie 

kartagińskie w tej bitwie uznane zostało za klasykę sztuki wojennej pod nazwą  manewr „kanneński”. 

 

 

8.  Scena przedstawia walkę Karola Młota 

w bitwie pod Poitiers. (0-4) 

 

Podaj datę tego wydarzenia ……………………… 

Wymień strony tego konfliktu: …………………… 

i ………………………………….. 

Odpowiedz na pytanie:  

Czy słuszną jest teza brytyjskiego historyka Edwarda 

Sheparda Creasy’ego, że bitwa ta była siódmą 

decydującą bitwą w dziejach świata?  

Odpowiedź uzasadnij.  

……………………………………………...………………………………...…………………………

…………………….………………………………………….…………….……………………………

………………………….…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Shepard_Creasy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Shepard_Creasy&action=edit&redlink=1
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9. Wyjaśnij pojęcia (0-3): 

szczerbiec- …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

marchia - ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

drakkar -………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Fotografia przedstawia fragment słynnej tkaniny z Bayeux.  

Odpowiedz na pytanie i wykonaj polecenia (0-3): 

 

 

Jakiego wydarzenia dotyczy? …………………………………………………………………………… 

Podaj datę tego wydarzenia : …………………………………………………………………………… 

Wymień normandzkiego księcia, który dokonał tego najazdu: ………………………………………… 

 

11. Komu przypisywane jest powiedzenie (0-2): 

Powiedzenie autor 

„Alea iacta est” („Kości zostały rzucone”).  

„Jeszcze jedno takie zwycięstwo i będę zgubiony”.  
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12. Przeczytaj tekst i dopisz zakończenie, w którym uwzględnisz datę tego wydarzenia, los 

Jerozolimy, nazwę oblegających i dalszy los Gotfryda de Boulogne. (0-4) 

W południe ruchoma wieża znalazła się przy wschodnim końcu północnych murów Jerozolimy. 

W tym miejscu, na wschód od Bramy Heroda mury obronne sięgały pięciu metrów, ale wieża 

oblężnicza biła je wysokością o dwa, trzy metry. W górnej części wieży znajdował się sam książę 

Godfryd, jego brat Eustachy z Boulogne oraz Tournai. Krzyżowcy czaili się, przycupnąwszy do 

podłogi, a tymczasem wieża oblężnicza zbliżała się do murów obronnych Jerozolimy. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. Powstałe w okresie krucjat zakony rycerskie często miały charakter narodowy. Podaj 

narodowość poszczególnych zakonów (0-1): 

Zakon Szpitalniczy NMP  ………………………………… 

Joannici                              ……………………………… 

Templariusze                     ……………………………….. 

14. Jednym z najdłuższych konfliktów w historii świata była trwająca w l. 1337-1453 wojna 

stuletnia. Miała wielu bohaterów, wśród których była autorka poniższych słów. (0-1) 

Miły królu, oto dopełniła się radość Boga, który chciał, abym wyzwoliła Orlean i abym was 

przyprowadziła tu, do miasta Reims, abyście zostali ukoronowani. Chciał wskazać, że wy jesteście 

prawdziwym królem i tym, do którego musi przynależeć to królestwo Boga. 

 

Wymień autorkę powyższych słów: …………………………………………………………………… 
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15. Wojowie Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Pancerni (Drużynnicy). (0-3). 

                                                        

 

Armia Mieszka I oceniana była na 3000 konnych wojowników stanowiących drużynę. Żydowski 

kupiec Ibrahima ibn Jakuba ich wartość bojową oceniał bardzo wysoko: „Każdy z nich liczył się za 10 

innych". Drużyna zawdzięcza swoją opinię nie tylko wyszkoleniu ale również wyposażeniu. 

Uzupełnij zdania podając nazwy wymienionych części uzbrojenia. Wój miał na głowie stożkowaty 

hełm (tzw.  …………), z którego ze względu na kształt ześlizgiwały się wszelkie ciosy. Tułów 

okrywał pancerz zwany.………………, która składała się z wielu splecionych ze sobą stalowych 

kółek, tworzących jakby jednolitą tkaninę. Były wykonywane ręcznie i łączone za pomocą nitów. 

Na lewym ramieniu jeździec trzymał drewnianą tarczę obciągniętą skórą (najczęściej okuty drewniany 

tzw. …………………). Wzmacniały ja dodatkowe żelazne okucia na brzegach i wypukły środek 

zwany umbrem. Tarcza ta świetnie amortyzowała ciosy i zatrzymywała strzały. Przewieszana przez 

plecy dawała większą swobodę ruchu.                                                

 

 

16. Spośród wymienionych wydarzeń wskaż najwcześniejsze i postaw przy nim literę A oraz 

najpóźniejsze i postaw przy nim literę B. (0-2) 

Bitwa na Psim Polu  

Bitwa pod Legnicą  

Bitwa Pod Płowcami  

Bitwa na Lechowym Polu  
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17. Uzupełnij zdanie (0-1): 

 

Poniższa ilustracja przedstawia śmierć króla Polski i …………, w bitwie pod …………,  

w roku ………. . 

 

M. Siuchniński, Sz. Kobyliński, Ilustrowana Kronika Polaków, Wydawnictwo De Facto 2005. 
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Brudnopis 


