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Imię i nazwisko ucznia                                                                                                szkoła,  klasa 

 

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

 

 

 

Konkurs Historyczny 

dla uczniów szkół podstawowych 

2012/2013 
 

                                                                        

                                                  Test finałowy 

 

 
                                               

     Drogi uczniu! 
 

1. Pisz długopisem lub piórem. Unikaj skreśleń, a ewentualne poprawki nanoś wyraźnie 

 i jednoznacznie. Nie używaj  korektora. 

2. Na rozwiązanie testu masz 90 minut. 

3. Przeczytaj uważnie polecenia i udziel odpowiedzi. 

4. Przy każdym zadaniu masz podaną maksymalna ilość punktów, jaką możesz za nie 

uzyskać. 

 

 
Życzymy Ci satysfakcji z udziału w konkursie i jak największej liczby prawidłowych 

odpowiedzi. 

 
                                                                     Powodzenia!!! 

 

 

 



Zadanie 1.  / 2pkt / 

Zapoznaj się z reprodukcją obrazu i odpowiedz na pytania, zaznaczając właściwą odpowiedź 

 

Obraz przedstawia   

A. zamach stanu z 18 brumaire’a. 

B. ogłoszenie konstytucji Księstwa Warszawskiego. 

C. zawarcie konkordatu z papieżem. 

D. koronację cesarską Napoleona. 

 

Wydarzenie ukazane na reprodukcji miało miejsce w : 

A. 1799 r. 

B.1801 r. 

C. 1804 r. 

D. 1805 r. 

 

 

Zadanie 2.  / 9 pkt / 

Wyobraź sobie, że jesteś żołnierzem V Korpusu Wielkiej Armii. W czasie odwrotu nad Berezyną, 

poszukując żywności, natknąłeś się na porzucony plecak. Oprócz sucharów znalazłeś w nim przemoczone 

i zatarte zapiski. Odczytaj je uważnie, uzupełniając zapis pamiętnikarski: 

 

Po długiej i ciężkiej wędrówce dotarłem w końcu do Mediolanu. Na rynku zobaczyłem żołnierzy w polskich  

 

mundurach, jakieś wzruszenie ścisnęło za gardło, a z ich piersi wyrwała się pieśń „ Jeszcze …………………… 

 

.……………  ………………………” . Generał Dąbrowski przypomniał nasze boje, gdy z kosami w ręku  

 

odbieraliśmy w bitwie pod ……………………………. armaty Moskalom.  

 

Biłem się w „bitwie trzech cesarzy” pod ……………………………… w ……………. r. , dostałem  

 

Order Legii Honorowej od samego cesarza. W lipcu 1807 roku wróciła nadzieja: na mocy pokoju 

 

w ……………………… utworzono Księstwo ………………………………………………………………. 

 

Z moim VIII Pułkiem Ułanów wjechałem do wyzwolonego Wilna.  We wrześniu …………. roku 

 

stoczyliśmy najcięższą z bitew pod …………………………………….  i  już wkrótce będziemy 

 

 w stolicy carów  ………………………………….. 

 

Zadanie 3.   / 1 pkt /   

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Zgodnie z konstytucją Księstwa Warszawskiego dziedzicznym władcą tego państwa został  

A. Fryderyk August. 

B. Józef Wybicki. 

C. Napoleon Bonaparte 

D. Fryderyk Wilhelm III 

                                                   



Zadanie 4.  / 2pkt / 

Zapoznaj się z reprodukcją obrazu i odpowiedz na pytania. 

 

a. Podaj imię i nazwisko postaci widocznej na obrazie 

 

……………………………………………………….. 

 

b. Co to jest krakuska 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Zadanie 5.  / 6 pkt / 

Rozwiąż krzyżówkę, odczytaj główne hasło i  napisz jego wyjaśnienie. 

 

1.  

 

 

 

 

 

1. 30 listopada 1808 r. prowadził szarżę szwoleżerów na przełęczy Somosierra. 

2. Najsłynniejszy admirał w historii floty brytyjskiej, który dwukrotnie pokonał flotę Francji. 

3. Jedno z państw zdobytych przez Napoleona i przyłączonych do Francji. 

4. Miejsce bitwy  morskiej, która miała miejsce 21 października 1805 roku w czasie wojen 

napoleońskich. Starcie rozegrało się między flotą angielską a francusko-hiszpańską. 

 

Hasło: ………………………………………………………. 

 

Wyjaśnienie: …………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

Zadanie 6.  / 2 pkt / 

Podaj miejsce i datę roczną 

 

 miejsce rok 

Bitwa narodów   

 

 

Zadanie 7.  / 1 pkt / 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

W 1815 r. wojska francuskie poniosły klęskę w bitwie pod  

A. Wagram. 

B. Lipskiem. 

C. Frydlandem. 

D. Waterloo. 

 

 

 

           

       2.  

3. 

 
       

         4. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Somosierr%C4%85


 

Zadanie 8.  / 5 pkt / 

Wstaw w kratki obok postaci historycznych litery odpowiadające właściwym opisom.  

 

a. Józef Poniatowski                     b. Charles Talleyrand                     c.  Klemens von Metternich 

 

            d. George Stephenson                       e. Michael Faraday 

 

1. minister spraw zagranicznych Francji, uczestnik kongresu wiedeńskiego 

2. fizyk, odkrywca zjawiska indukcji magnetycznej 

3. minister spraw zagranicznych Austrii, brał udział w obradach kongresu wiedeńskiego 

4. naczelny dowódca armii Księstwa Warszawskiego, zginął w bitwie pod Lipskiem 

5. inżynier, konstruktor pierwszego parowozu 

 

 

Zadanie 9.  / 3 pkt / 

Przyjrzyj się mapie i podaj nazwy organizmów politycznych utworzonych z terenów byłego Księstwa 

Warszawskiego w wyniku ustaleń kongresu w Wiedniu. 

 

 

 

 

A. ……………………………………………….. 

 

B. ………………………………………………. 

 

   …………………………………………………… 

 

C. ………………………………………………… 

 

   …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 10.  / 4 pkt / 

Do podanych wyjaśnień dopisz pojęcia. 

 
Przywrócenie na tron obalonych w okresie napoleońskim dynastii i dawnych 
Porządków społeczno- politycznych 

 

 

Sprowadzała się do tego, by żadne państwo europejskie nie miało przewagi 
(hegemonii) nad innymi. 

 

 

Reguła określająca władzę monarchów europejskich jako świętą 

 i nienaruszalną. 
 

 

Porozumienie Prus, Rosji i Austrii zawarte w 1815 r. w celu niedopuszczenia  

do zburzenia porządku ustanowionego przez kongres wiedeński 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 11.  / 7 pkt /                                                                                                                                           

Uzupełnij tekst                                                                                                                                                                                      

W nocy z ........ na ........ listopada ……….. roku wybuchło powstanie . Powstańcom udało się zdobyć  

..............................., dzięki czemu mieli broń i amunicję. Opanowali także prochownię na .........................      

i mosty na Wiśle. Nie udało się pojmać księcia ..........................................., który zdołał uciec ze swojej  

siedziby - ............................. .  

 

 

 

Zadanie 12.   / 4 pkt / 

Po upadku Powstania Listopadowego powstał ironiczny wierszyk na temat jego upadku. Podaj 

 z imienia i nazwiska czterech wymienionych w tym wierszyku dyktatorów.   

                                                                                                                                                          

„ Chłop nas zdradził,                 a) ……………………………………………………………………... 

 

 skrzynka przyskrzyniła,            b) …………………………………………………………………….. 

 

 kruk oko wydziobał,                 c) …………………………………………………………………….. 

 

 ryba zatopiła. ‘’                         d) …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Zadanie 13.  / 2 pkt / 

Zapoznaj się z reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka i odpowiedz na pytania. 

 

Którą z bitew powstania listopadowego 

przedstawia obraz Kossaka? 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 

Podaj dokładną datę / dzień, miesiąc, rok / 

tej bitwy. 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 14.  / 4 pkt / 

Wśród podanych niżej represji wskaż te, które nastąpiły po powstaniu listopadowym:  

a. zamknięcie polskich uniwersytetów w Wilnie i Warszawie  

b. wprowadzenie "statutu organicznego"  

c. Polska "Krajem Przywiślańskim"  

d. "noc paskiewiczowska"  

e. uwłaszczenie chłopów  

f. zsyłanie powstańców na Syberię  

 

Zadanie 15.  / 1 pkt /                                                                                                                                                     

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej i wcielenie Krakowa do Austrii było skutkiem upadku  

A. powstania listopadowego. 

B. powstania krakowskiego. 

C. Wiosny Ludów. 

D. kongresu wiedeńskiego. 

 

Zadanie 16.  / 1 pkt /                                                                                                                                                     

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Na czele powstania wielkopolskiego w czasie Wiosny Ludów stał  

A. Jan Skrzynecki. 

B. Edward Dembowski. 

C. Józef Lompa. 

D. Ludwik Mierosławski 

 

Zadanie 17.  / 1 pkt /                                                                                                                                                    

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Uwłaszczenie chłopów w Galicji ogłoszono w wyniku  

A. powstania listopadowego. 

B. powstania krakowskiego. 

C. Wiosny Ludów. 

D. rabacji galicyjskiej. 

 

Zadanie 18.   / 1 pkt /                                                                                                                                                   

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Organizacja konspiracyjna działająca na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego to 

A. Hotel Lambert. 

B. Komitet Narodowy Polski. 

C. Związek Plebejuszy 

D. Gromady Ludu Polskiego 

 

 

 

 



Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 19 i 20. 

 

Zadanie 19.  / 1 pkt / 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Przedstawioną na rysunku biżuterię  

A. noszono dla ozdoby. 

B. stosowano jako order przyznawany powstańcom. 

C. wykorzystywano do manifestowania uczuć patriotycznych. 

D. uważano za symbol rocznicy chrztu Polski. 

 

 

Zadanie 20.  / 1 pkt / 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Biżuteria tego rodzaju była popularna  

A. w zaborze pruskim w okresie kulturkampfu. 

B. w czasie powstania listopadowego. 

C. w Galicji po otrzymaniu autonomii. 

D. przed wybuchem powstania styczniowego 

 

 

Zadanie 21.   / 7pkt / 

Uzupełnij tekst: 

 

Okresem zaborów wstrząsały powstania zbrojne, których celem była niepodległość Polski.  

 

Powstanie .............................. było największym zrywem narodowym w .....................wieku 

 

 na ziemiach polskich. Bezpośrednią przyczyną wybuchu była .............................., czyli 

 

przymusowy pobór do .................................     ..............................., który zarządził polityk polski 

 

……...............................       ……................................. w porozumieniu z carem Rosji Aleksandrem II. 

 

Powstanie rozpoczęło się ................... stycznia ………………roku. 

 

 

Zadanie 22.  / 1 pkt / 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Jednym z większych oddziałów powstańczych dowodził działający na Kielecczyźnie  

A. Romuald Traugutt. 

B. Stanisław Brzóska. 

C. Józef Hauke-Bosak. 

D. Zygmunt Sierakowski. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 23.  / 1 pkt / 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Hakata to:  

A. organizacja walcząca z Kościołem katolickim. 

B. nacjonalistyczny związek niemiecki popierający niemczyznę na Kresach Wschodnich.  

C. komisja rządowa w państwie pruskim dokonująca przesiedleń Polaków. 

D. stowarzyszenie zachęcające do trójlojalizmu. 

 

Zadanie 24.  / 1 pkt / 

Zaznacz właściwą odpowiedź 

 

Ustawa kagańcowa była dokumentem: 

A. wydanym w okresie kulturkampfu, zakazującym używania języka polskiego. 

B. nakazującym mówienie w języku niemieckim Polakom na zgromadzeniach, o ile stanowili oni  

    mniej niż 60% uczestników. 

C. zabraniającym posługiwania się językiem niemieckim na ziemiach rosyjskich. 

D. zakazującym mówienia po polsku na zebraniach publicznych organizowanych 

     na terenach zaboru rosyjskiego. 

 

Zadanie 25.  / 2 pkt / 

Zapoznaj się ze zdjęciami. Jakie symbole walki o polskość zostały na nich przedstawione? 

 Nadaj zdjęciom właściwe tytuły. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Zadanie 26.  / 5 pkt / 

Rozstrzygnij czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe wpisując PRAWDA / FAŁSZ          

  w odpowiednie miejsca tabeli.   

 
Bracia Wright zbudowali pierwszy samolot.  

Pierwszy telefon skonstruował Thomas Alva Edison  

Bracia Lumière to francuscy wynalazcy, pionierzy kinematografii.  

Twórcą okresowego układu pierwiastków był Wilhelm Roentgen.  

Promieniotwórczy pierwiastek polon został odkryty przez Marię Skłodowską- Curie.  

 


