
Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego 

poniedziałek 7.11.2016 

 

Zadanie 1. (0–3 pkt.)  

Przeczytaj uważnie teksty. Napisz, którym postaciom z dziejów Polski są one poświęcone.  
 

A) Monarcha ten był jednym z największych mecenasów w dziejach Polski. Jego dwór gromadził najtęższe umysły 

Polski i Litwy. Współcześni oceniali króla jako człowieka prawego, sprawiedliwego i pokojowego. Promował 

sztukę renesansową w jej czystej, wykształconej w Italii postaci.  
„Poczet władców Polski” pod red. R. Marcinka, Kraków 2012, str. 271-272.  

 

Postać: ………………………………………………  

 

B) Zasłynął jako jeden z najbardziej wpływowych ludzi w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej. Tradycyjnie nazywa 

się go „trybunem ludu szlacheckiego”. Był kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym. W trakcie trzeciego 

bezkrólewia opowiedział się po stronie Zygmunta III Wazy, który głównie dzięki niemu zasiadł na polskim tronie.  
Na podst.: M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2005 r., str. 421-428.  

 

Postać: ………………………………………………  

 

C) Przybyła do Polski wraz z orszakiem Ludwiki Marii Gonzaga, zaangażowana w stronnictwo profrancuskie, 

jako pierwsza sformułowała tezę, że jej mąż może zostać królem.  
E. Rudzki, Polskie Królowe, T. 2, Warszawa 1990, str.193.  

 

Postać: ………………………………………………. 

Zadanie 2. (0–2 pkt.)  

Rozpoznaj władcę i kampanię, której dotyczy ilustracja. Wymień dwa osiągnięcia tego władcy niezwiązane z 
polityką zagraniczną. 

 

A) władca:……………………….;    kampania …………………………………..  

 

B) osiągnięcia:………………………………………………………………………. 



Zadanie 3. (0–4 pkt.)  

Wpisz definiowany termin. Podaj postać z którą jest związany.  
A) Zbiór przepisów zapewniający w Rzeczpospolitej tolerancję religijną, zwoływanie co dwa lata sejmów 

walnych, wolną elekcję, kontrolę podatków przez sejm, prawo wypowiedzenia władcy posłuszeństwa przez 

szlachtę.  
Na podst.: „Poczet władców Polski” pod red. R. Marcinka, Kraków 2012, str. 294  

 

Termin:………………………………;  

Postać:…….………………………….  

 

B) Rozporządzenie, mające zachęcić chłopów do udziału w powstaniu, znosiło przywiązanie chłopa do ziemi 

i znacznie ograniczało wymiar pańszczyzny.  
Na podst.: M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2005 r., str. 712.  

Termin:………………………………;  

Postać:…….…………………………. 

 

Zadanie 4. (0–3 pkt.) 

Władysław Herman pod koniec swojego panowania podzielił Polskę między siebie i swoich synów 

Zbigniewa oraz Bolesława. Dopisz nazwy dzielnic, które otrzymał każdy z nich. 

 

a) Władysław Herman: …………………………………………………………………………. 

b) Zbigniew: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

c) Bolesław: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5. (0–4 pkt.) 

Grody Czerwieńskie były przedmiotem rywalizacji między Polską a Rusią Kijowską. 

Dopisz imiona i przydomki Piastów, którzy te tereny utracili oraz tych, którzy je dla 

Polski odzyskali. 

a) Piastowie, którzy utracili Grody Czerwieńskie: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

b) Piastowie, którzy odzyskali Grody Czerwieńskie: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6   

Włączone, na mocy II pokoju toruńskiego z 1466 roku, do Polski Prusy Królewskie 

zostały podzielone na trzy województwa. Korzystając z załączonej mapy i wiedzy 

własnej podaj ich nazwy. 



 

a) ……………………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 7.  

Uzupełnij zdania :  
 

Komisja Edukacji Narodowej powołana została na Sejmie w roku . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dla jej sfinansowania wykorzystano majątek skasowanego przez papieża zakonu . . . . . . . . . . . . . .  

Dwóm szkołom głównym w [podaj miasta] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podlegały szkoły średnie – wydziałowe i podwydziałowe.  
 

Zadanie 8. (0-2 pkt) 

Poniżej znajdują się rysunki przedstawiające godła polskie w różnych okresach polskiej historii. 

Wskaż godło z okresu powstania styczniowego i napisz co symbolizuje. 

 

                           
 

     

  A. Godło z okresu powstania styczniowego jest na rysunku oznaczonym literą :………….  

A B C 

http://maximus.pl/pliki/grafika/historia/roznewizerunkiposlkiegogodla.gif
http://maximus.pl/pliki/grafika/historia/roznewizerunkiposlkiegogodla.gif
http://maximus.pl/pliki/grafika/historia/roznewizerunkiposlkiegogodla.gif


B. Wskazane przez Ciebie godło symbolizuje:  

 

:……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

Zadanie 9. ( 0-5 pkt ) 

 

Rozstrzygnij, które zdania w tabeli są prawdziwe, a które fałszywe. W wyznaczone miejsca tabeli 

wpisz całe słowo „prawda” lub „fałsz”. Pamiętaj, by nie stosować skrótów przy zapisie. 

 

 

Lp. Zdanie „prawda” lub 

„fałsz” 

1. Utworzona w 1887 r. Liga Polska nawiązywała do tradycji Towarzystwa 

Demokratycznego Polskiego postulującego odbudowę Polski w granicach 

przedrozbiorowych. 

 

2. Twórcą teorii o ‘organicznym wcieleniu” trzech zaborów do państw zaborczych, co 

miało uniemożliwić zjednoczenie ziem w niepodległej Polsce był Jan Stapiński. 

 

3. Naczelnym organem prasowym Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy było 

pismo „Robotnik” założone w 1902 r. w Zurychu. 

 

4. Jednym z czołowych działaczy Stronnictwa Ludowego na początku jego istnienia był 

Ignacy Daszyński, znakomity mówca i parlamentarzysta. 

 

5. W 1906 roku doszło do rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej na dwa 

ugrupowania: PPS- Frakcja Rewolucyjna i PPS- Prawica. 

 

 

Zadanie 10. (2 p.)  

Przeczytaj poniższą informację, a następnie wykonaj polecenia A i B.  

W 1917 r. na mocy dekretu prezydenta Francji, z inicjatywy Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem 

Dmowskim na czele powołano do życia polską formację wojskową. Jej pierwszym dowódcą był gen L. 

Archinard. Była ona związana z państwami ententy. Od kwietnia do czerwca 1919 r. została 

przetransportowana do Polski.  

A. Podaj dwie nazwy opisanej formacji.  

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

B. Podaj imię i nazwisko polskiego dowódcy tej formacji (od października 1918 r.).  

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

 

 

 

 

 

 


