
Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego 

środa 9.11.2016 
 
1. Uzupełnij tabelę wpisując Piastów z poniższej rozsypanki do odpowiedniej rubryki oznaczającej 

miejsce ich pochówku.    (0-8 p.) 
 

Kazimierz Wielki, Władysław Herman, Bolesław Chrobry , Bolesław Krzywousty, Kazimierz Odnowiciel, 
Władysław Łokietek, Bolesław Wstydliwy, Mieszko I  
 

Miejsce pochówku Poznań Płock Kraków 
Imię  
i przydomek Piasta  

   
   
   

 
2. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą stosunków polsko – krzyżackich za panowania Jagiellonów.  
Wyjaśnij hasło z krzyżówki. (0-9p) 
1. Flota tego miasta pokonała wojska krzyżackie w bitwie na Zalewie Wiślanym w 1463 roku.  
2. Ziemia, którą przyłączono do Polski po wojnie trzynastoletniej.  
3. Miasto, w którym podpisano pokój polsko – krzyżacki w 1411 roku.  
4. Miejsce bitwy polsko – krzyżackiej w 1454 roku zakończonej klęską Polaków.  
5. Miejsce bitwy polsko – krzyżackiej w 1462 roku zakończonej zwycięstwem Polaków.  
6. Miasto, w którym miał miejsce hołd pruski.  
7. Miasto, które było siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego od 1309 roku.  
8. Ziemia, którą odzyskała Litwa po wielkiej wojnie z Zakonem. 
 

 

3.  Do każdego z podanych zabytków kultury, sztuki i architektury dopisz wiek, w którym powstały. 
(0-6 p.) 

a) płyta wiślicka - ...........................................................................................................  
b) księga henrykowska - ................................................................................................  
c) Bogurodzica - ............................................................................................................ 
d) kolumny kościoła norbertanek w Strzelnie - ............................................................  
e) „Kronika polska” Wincentego Kadłubka - ................................................................  
f) Drzwi Gnieźnieńskie - ...............................................................................................  
 
 



4. Na mapie zaznaczono miejsca ważnych wydarzeń XVII i XVIII wieku. Przyporządkuj każdemu 
wskazanemu miejscu nazwę miejscowości. W pola wstaw oznaczenia literowe.            (0-4 p.) 

 
a. Kircholm          b. Bar             c. Racławice              d. Kłuszyn               e. Ujście 

 

5. Połącz opisy biograficzne z właściwymi nazwiskami i imionami osób, które odegrały istotną rolę w 
historii Polski.      (0-2 p.) 

Aleksander Świętochowski, 
Aleksander Wielopolski 
Ksawery Drucki-Lubecki 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

I 
Żył w latach 1778-1846, polityk, członek 
Rady Najwyższej Tymczasowego Księstwa 
Warszawskiego, minister skarbu; zlikwidował 
deficyt budżetowy przez bezwzględne 
egzekwowanie podatków, [...] przeciwnik 
powstania listopadowego. 

II 
Żył w latach 1833-1902, polityk, jeden  
z czołowych działaczy obozu ugodowego, [...] 
przeciwnik wybuchu powstania styczniowego, 
złożył wiernopoddańczy adres do cara. 



6. Poniższe mapy przedstawiają historyczne terytoria państwa polskiego na tle współczesnych 
granic Polski. Pod każdą z map wpisz właściwy okres historyczny. (0-2 p.) 

 

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

7. Określ za panowania, których władców Polski z dynastii Jagiellonów wydano cytowane poniżej 
dokumenty. W wykropkowane miejsca wpisz właściwe imiona [imię i numer lub imię i przydomek]. 
Napisz również, o jakie wydarzenia chodzi oraz podaj ich datę. (0-6 p.) 

A. Ziemia chełmińska z całą ziemią michałowską i całe Pomorze do nas i do królestwa naszego polskiego 
będą należały i patrzyły; oprócz tego zamek i miasto Malbork, miasto Sztum, miasto Elbląg [...].  

  
Król - ............................................................................................................................ 

Wydarzenie - ................................................................................................................ 

Data - ............................................................................................................................ 

B. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także 
nieróżna, ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. 
[...] Sejmy i rady ten oboj naród ma zawsze mieć wspólne [...].    
 Król - ............................................................................................................................ 

Wydarzenie - ................................................................................................................ 

Data - ............................................................................................................................ 

   
8. Napisz przy odpowiednich cyfrach, z jakiego okresu w dziejach Polski pochodzą dane symbole 

państwa.       (0-4 p.) 
 
 
 



             
 

I. .......................................                    II. ............................................     

              
 

III. .......................................                     IV. ....................................... 
 
 

9. Przeczytaj poniższy tekst źródłowy – fragment z Pamiętników Erazma Otwinowskiego. Korzystając 
z informacji w nim zawartych oraz z wiedzy pozaźródłwej odpowiedz na poniższe pytania. 

 
1. Jaką wojnę w swoim Pamiętniku wspomina Otwinowski? Podaj jej nazwę i czas trwania. (2 punkty) 
2.Kto był przeciwnikiem, a kto sojusznikiem Augusta II Sasa w tej wojnie? Podaj państwo i panującego 
(4punkty) 
3. Jakie wojska, zdaniem Otwinowskiego, najbardziej nękały Rzeczpospolitą podczas tej wojny? (1 punkt) 
4. Jak Otwinowski charakteryzuje w swoich Pamiętnikach rok 1706 ? (1 punkt) 
5.Czy zaangażowanie w tę wojnę zakończyło się sukcesem Rzeczpospolitej? Odpowiedź uzasadnij 
przypominając warunki traktatu w Nystad. (2 punkty) 
 
 

Rok 1706 
Ciężkie i opłakane, żadnym piórem dostatecznie nie wyrażone nastąpiły na ojczyznę naszą podczas tej 

wojny czasy, którą August (...) wznieciwszy niewinnie potem Rzeczpospolitą w nie uwikłał i tak długo dla 
utrzymania honoru swego trzymał (...) skąd wiele wojsk moskiewskich do Korony i Litwy naprowadził, którzy 
nie według umówionego sojuszu 12 tysiącami (...) lecz wielkim wojskami Koronę i Litwę przechodzili, 
niezliczone miliony szkód czynili (...) po dworach szlacheckich, jak wieśniaczych chałupach (...) Nie 
pofolgował i sam, król August, lubo kilka razy asekurował Rzeczpospolitą, jako własnym kosztem miał tę 
wojnę prowadzić, ale inaczej się stało, gdyż coraz to sukursy (tu pomoc wojskowa) wprowadzając z Saksonii 



wielkie na nich prowianty wybierano (...) Z drugiej strony uciążali Królestwo Polskie Szwedzi nieznośnymi 
prawie kontrybucjami (daninami pieniężnymi), goniąc się z Augustem w poprzek i wzdłuż Polskę 
przechodzili, wiele dóbr na Litwie i na Mazowszu jako i po różnych wsiach nad Wisłą zniszczyli.  

Cyt za: Maresz T, Juszczyk K., Historia w tekstach źródłowych, t. II, Rzeszów 1996. 
 
 
10. Wykres do zadania. (0-3)  

 

 

 
A. Zapisz wniosek dotyczący liczby studentów na wyższych uczelniach Galicji w roku 1861 i w roku 

1900.  
  ..........................................................................................................................................  

B.  Podaj dwie przyczyny zjawiska wskazanego we wniosku.  
 
  ..........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................... 


