
Gminny Konkurs Historyczny - „ZOSTAŃ MISTRZEM HISTORII” 

Klasa I gimnazjum

1 . Co to są źródła historyczne?

2. Jak dzielimy źródła historyczne?

3. Wymień podstawowe epoki historyczne, podaj czas ich trwania.

4. Prehistoria to okres w którym nie znano źródeł………..

5. Co to znaczy, że ludzie pierwotni prowadzili koczowniczy tryb życia?

6. Wyjaśnij: rewolucja neolityczna.

7. Najstarsze ślady człowieka odkryto na kontynencie…………..?

8. Mezopotamia to kraj między rzekami:…………., ………………..

9. Wyjaśnij powiedzenie: „Egipt darem Nilu”.

10. Król Hammurabi rządził ………….

11. Politeizm to ……….

12. Na czym polegał  kult zmarłych w Egipcie?

13. Hieroglify to…………….

14. Co to znaczy, że faraon miał władzę despotyczną?

 15. Piramidy to inaczej……………

16. Monoteizm to………….

17. Arka Przymierza to …………

18. Wyjaśnij dosłowne i przenośne powiedzenie „Salomonowy wyrok”

19. Synagoga to ………………

20. Za twórców pisma alfabetycznego uważa się:……………..

21. Początek starożytnej Grecji datujemy na rok……….

22. Polis to inaczej…………………………

23. Agora to ………….

24. Wyjaśnij jaki ustrój nazywamy oligarchią, podaj przykład.



25. Wyjaśnij jaki ustrój nazywamy demokracją, gdzie się narodził.

26. Podaj dosłowne i przenośne powiedzenia: „Spartanin wraca z tarczą lub na tarczy”

27. Podaj genezę i przenośnie powiedzenia „ spartańskie warunki”

28. Podaj jaka różnica istnieje  między demokracją bezpośrednią, a pośrednią.

29. Ostracyzm to ……………..

30. Co to znaczy, że bogowie greccy posiadali cechy antropomorficzne?

31. Mity to………….

32. Niewidomy  śpiewak i poeta twórca „ Iliady i Odyseji”

33. Przetłumacz słowo: filozofia

34. Pierwsze igrzyska starożytne odbyły się w ……………..roku.

35. Teatr grecki to święto ku czci boga…………..

36. Wymień dyscypliny igrzysk starożytnych:

37. Fidiasz to słynny grecki…………..

38. Partenon to…………….

39. Jako ojca historii uważa się……………

40. Najwybitniejszym fizykiem, matematykiem i astronomem greckim był…………..

41. Twórcą medycyny był…………

42. Wymień, które budowle zaliczamy do 7 cudów świata?

43. Kultura hellenistyczna to…………….

44. Rzymianie liczą czas od roku……….,to jest………………

45. Forum Romanum to………………

46. Rzym leżał nad rzeką………..

47. Rzymianie nazywali Kartagińczyków ………………

48. Symbolem Rzymu jest………..,wyjaśnij dlaczego?

49. Przetłumacz i wyjaśnij res publica-

50. Wyjaśnij genezę i przenośne znaczenie powiedzenia: „Kości zostały rzucone”.

51. Pierwszym cesarzem rzymskim był……..



52. Romanizacja to……..

53. Najsłynniejsze powstanie niewolników odbyło się pod wodzą ……….., w latach…….

54. Twórcą „ Eneidy” był……….

55. Najstarszy zbiór prawa rzymskiego nosi nazwę…….

56. Wymień najważniejsze urzędy rzymskie w republice rzymskiej.

57. Wyjaśnij powiedzenie dosłowne i przenośne  „I ty Brutusie przeciwko mnie”

58. Co oznacza pojęcie Pax Romana.

59. W VI wieku kodyfikacji prawa dokonał cesarz………..

60. Akwedukty to………

61. Termy to………

62. Ewangelia to inaczej………

63. Skąd wywodzi się nazwa wandalizm?

64. Co zawierał edykt mediolański i kiedy był wydany?

65. Stolicą cesarstwa wschodniorzymskiego był…………….

66. Kto w 1453 roku zdobył Konstantynopol?

67. Schizma wschodnia to inaczej………….,data…….

68. Jakie były przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.

69. Klasztor na Monte Casino założył……….,który jest uważany za………

70. Muzułmanin to ………….

71. Arabowie liczą lata od ………. to jest………

72. Twórcą państwa Franków był…………..

74. Nauki Mahometa zostały spisane w księdze zwanej…………….

75. Meczet to………..

76. Islam to ………….

77. W 843 roku podpisano traktat w Verdun, który mówił………..

78. Wyjaśnij pojęcie renesans karoliński.

79. Istnienie I Rzeszy Niemieckiej zapoczątkował…….., w roku …….., zwano ją potocznie……………….



80. Opisz na czym polegał system lenny.

81. Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm?

82. Wymień 2 współczesne państwa zamieszkujące tereny Słowian Zachodnich.

83. Wymień 2 współczesne państwa zamieszkujące tereny Słowian Wschodnich.

84. Wymień 2 współczesne państwa zamieszkujące tereny Słowian Południowych.

85. Dwa najsilniejsze plemiona polskie to……….

86. Nazwa Polska pochodzi od plemienia……….

87. W którym roku Polska przyjęła chrzest i jakie było tego znaczenie?

88. I arcybiskupstwo polskie powstało w ………………

89. I  arcybiskupem Polski został………….

90. I królem Polski był………..

91. Przydomek Chrobry oznacza……………, wyjaśnij…….

92. Kto wydał i co zawierał dokument Dagome Iudex?

93. Jakie było znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego?

94. Po okresie kryzysu za Mieszka I , kraj odbudował………….

95. Dlaczego doszło do upadku państwa polskiego w XI wieku?

96. Wyjaśnij: monarchia patrymonialna.

97. Z jakich grup społecznych składało się społeczeństwo polskie w XI wieku?

98. Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm?

99. Wymień cechy stylu romańskiego, podaj przykłady.

100. Wymień grupy społeczne średniowiecznego miasta.

101. Na czym polegał trójpolowy system uprawy ziemi?

102. Na czym polegał spór o inwestyturę?

103. Skąd nazwa wyprawy krzyżowe?

104. Na czym polega zasada suwerenności monarchii?

105. Wymień zakony rycerskie powstałe w okresie wypraw krzyżowych.

106. Monarchia stanowa to...



107. Przywilej to...

108. Kogo poparł król Bolesław Śmiały w sporze cesarstwa z papiestwem?

109. Na czym polegała zasada senioratu w testamencie Bolesława Krzywoustego?

110.Wymień przynajmniej 3 ziemie, które odpadły od Polski w okresie rozbicia dzielnicowego.

111. Czym zakończyły się wojny z Krzyżakami za panowania Władysława Łokietka?
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Klasa II gimnazjum

1. Główni wrogowie Polski za czasów Kazimierza Wielkiego to:

2. Ziemie polskie za czasów Kazimierza Wielkiego zwane są:

3. Jak zakończył się spór Kazimierza Wielkiego z Janem Luksemburskim?

4. Czym zakończył się spór z Krzyżakami za Kazimierza Wielkiego?

5. Kogo dotyczy i co oznacza stwierdzenie: Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną.

6. Kogo dotyczy  i co oznacza powiedzenie: Jeden król, jedna moneta, jedno prawo.

7. Co oznacza nadane polskim miastom prawo składu?

8. Co oznacza dla kupców przymus drogowy?

9. Kto, kiedy  i gdzie założył pierwszą wyższą uczelnie w Polsce?

10.Wyjaśnij: monarchia stanowa.

11.Unię w Krewie zawarto w……………roku.

12.Pierwszy przywilej dla szlachty nadał …………………, w …………. roku.

13.Wyjaśnij i podaj przykład : unia personalna .

14.I w Europie zwycięstwo nad Krzyżakami miało miejsce w bitwie ………. ,  w ……. roku.

15.Co mówił pierwszy pokój toruński?

16.Jakie były przyczyny wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim?

17.Wymień najważniejsze przykłady polskiej architektury gotyckiej.(  3 )



18.Porównaj styl romański ze stylem gotyckim(wykaż 3 różnice).

19.W bitwie pod Warną zginął król Polski …………………

20.Co to jest pospolite ruszenie?

21. W jakich latach była wojna  13-letniej ?

22.Kazimierz Jagiellończyk dokonał inkorporacji Pomorza Gdańskiego, czyli…………

23.Wyjaśnij datę 1453

24.XV wieczny słynny kronikarz polski to…………………

25.I sejm walny, odbył się w ……… roku, wymień z jakich części się składał?

26.Wyjaśnij : renesans.

27.Wyjaśnij genezę powiedzenia : „Nic co ludzkie nie jest mi obce”

28.Czym różniła się renesansowa od średniowiecznej wizja człowieka i świata?

29.Twórcą reformy kalendarza, który obecnie używamy był……… w …………..roku.

30.Co to jest czynsz?

31.Co to jest pańszczyzna?

32.Bartłomiej Diaz odkrył………….

33.Karawele to…………………

34.Wymień jakie były przyczyny odkryć geograficznych? Podaj 3.

35.Wymień jakie były skutki odkryć geograficznych? Podaj 3.

36.Kto i kiedy odkrył Amerykę?

37.Pierwszą podroż dookoła ziemi odbył ………………… , w latach ………….-………….

38.Wynalazcą ruchomej czcionki był…………. , w roku………………..

39.Wymień 3 tytanów włoskiego renesansu.

40.Wymień 2 twórców polskiego renesansu.

41.Podaj tytuł dzieła Mikołaja Kopernika.

42.Wymień ostatnich władców z dynastii Jagiellonów.

43.Kogo uważa się za inicjatora reformacji, podaj rok wystąpienia.

44.Jaka dynastia wywodziła się z Austrii, która zbudowała ogromne imperium, o którym mówiono, 
że „słońce tu nie zachodzi”, wyjaśnij.



45.Jakie były konsekwencje dla Polski bitwy pod Mohaczem? Podaj rok.

46.W którym roku doszło do ostatnie wojny z  Zakonem?

47.Wielki mistrz Zakonu , który ogłosił sekularyzację to………

48.W którym roku podpisano konfederację warszawską i co mówił ten dokument?

49.Wyjaśnij powiedzenie : Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.

50.Jaki system rządów nazywamy demokracją szlachecką?

51.W którym roku miała miejsce Unia Lubelska?

52.Wyjaśnij : unia realna.

53.Co mówił II pokój toruński, rok ………

54.Jak doszło do przejęcia tronów w Czechach i na Węgrzech przez Habsburgów?

55.Wyjaśnij jaki okres nazywano: „Złoty wiek zygmuntowski”?

56.Gdzie i przez kogo założony był II polski uniwersytet?

57.Do czego dążył ruch egzekucyjny?

58.Wyjaśnij: wojsko kwarciane.

59.Wyjaśnij kiedy, kto podpisał i co zawierały artykuły henrykowskie?

60.Wyjaśnij kiedy, kto podpisał  i co zawierały pacta conventa?

61.I wolna elekcja odbyła się w roku……….. a królem wybrano…………..

62.Dlaczego sztukę baroku nazywano sztuką kontrreformacji?

63.Wyjaśnij i podaj przykład : monarchia parlamentarna.

64.Kim byli Sarmaci?

65.Wyjaśnij i podaj przykład: monarchia absolutna.

66.Królem słońce nazywano………………..

67.Wolna elekcja to………….

68. Przywódca powstania z 1648 roku to………..

69.Kiedy podpisano i co mówił pokój w Oliwie?                                                          

70.Dynastia sprawująca rządy we Francji w XVII wieku to………….

71.Słowa liberum veto oznaczają ……………………



72.Imperium  Osmańskie to nazwa……….

73.Głównym obozem Kozaków była ………………

74.Związek zakładany przez szlachtę w celu osiągnięcia określonych celów to….

75.Kto dowodził wojskami polskimi w bitwie pod Kircholmem, podaj z kim była ta bitwa  i jej wynik.

76.Z kim Polacy stoczyli bitwę pod Cecorą?

77.Zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi nazywamy………………

78.Kto jest autorem słów „jam nie z ziemi ani soli ale z tego co mnie boli wyrosłem”, wyjaśnij.

79.Podawał się za następcę cara Iwana Groźnego……………….

80.Pałac wzniesiony w XVII wieku siedziba królów francuskich to…………

81.Przywódcą rewolucji w Anglii w XVII wieku był……………….

82.Z jakiej dynastii pochodził Władysław IV ?

83.Po raz pierwszy sejm został zerwany w ……………. roku

84.Postać którego hetmana została upamiętniona w hymnie polskim?

85.W jakich latach miał miejsce potop szwedzki, wyjaśnij tą nazwę.

86.Kto kierował obroną Jasnej Góry w 1655 roku?

87.Które państwa podpisały traktat w Buczaczu?

88.Kto dowodził wojskami tureckimi w czasie oblężenia Wiednia w 1683 rok.

89.Wyjaśnij : ksenofobia.

90.Z  jakich izb składał się parlament angielski?

91.Miejsce bitwy  stoczonej z Kozakami w 1651 roku to………….

92.Kierunek filozoficzny – racjonalizm oznacza…………………

93.Kierunek filozoficzny – empiryzm oznacza………………

94.Teoria państwa Monteskiusza polega na:

95.Kiedy uchwalono Deklarację Niepodległości USA?

96.W którym roku uchwalono pierwszą na świecie konstytucję?

97.W czasie rewolucji francuskiej uchwalono dokument mówiący o prawach człowieka, który nosił 
nazwę:

98.Podaj rok wybuchu rewolucji francuskiej………….



99.Wyjaśnij powiedzenie: „Jedni do Sasa, drudzy do Lasa”

100. Traktat 3 czarnych orłów podpisały państwa:

101. Ostatnim królem Rzeczpospolitej był…………….

102. Podaj daty rozbiorów Polski.

103. Wymień nazwisko patrioty, który nie chciał dopuścić do podpisania I rozbioru Polski.

104. Rokoko to styl …………..wieku.

105. Za twórcę teatru polskiego uważa się?

106. Komisja Edukacji Narodowej powstała w ………… roku.

107. Sejm skonfederowany to taki:

108. Sejm Wielki obradował w latach ……………-……………….

109. Wielkim dziełem Sejmu Wielkiego była ……………………….., która mówiła:

110. Order Virtuti Militari ustanowił król………………………. po bitwie pod………………..

111. Wyjaśnij: rewolucja przemysłowa.

112. Wyjaśnij: rewolucja agrarna.

113. Wymień 2 Polaków biorących udział w wojnie o niepodległość USA.

114. Traktaty welawsko  - bydgoskie podpisane zostały przez…………. i mówiły…………

115. Wyjaśnij : konfederacja barska(wskaż plusy i minusy).

116. Kiedy miała miejsce ostatnia wolna elekcja?

117. Opisz styl zwany klasycyzmem, podaj przykłady.

118. Wyjaśnij powiedzenie: „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”.

119. Jaki medal otrzymał ks. Stanisław Konarski?

120. Dlaczego magnaterię nazywano „królewiętami”?

121. Kto i kiedy przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?
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Klasa III gimnazjum

1. Z ilu stanów składało się społeczeństwo XVIII – wiecznej Francji ?
2. W którym roku i za panowania jakiego władcy wybuchła Wielka Rewolucja Francuska?
3. Prawda czy fałsz: Jedną z przyczyn rewolucji było zburzenie Bastylii.
4. Jaką nazwę nosił dokument gwarantujący Francuzom podstawowe prawa i wolności 

obywatelskie, uchwalony w sierpniu 1789 roku.

5. Wymień kolejne formy ustroju państwa obowiązujące od 1789 – 1795 ;
a) ……………………….........................
b) ………………………………………………..
c) ……………………………………………….

6. Jaki los i dlaczego spotkał władcę Francji ?
7. Co to jest kontrrewolucja ?
8. Prawda czy fałsz ? Skutkiem rewolucji było zrównanie wszystkich obywateli wobec prawa.
9. Jaka jest różnica między Stanami Generalnymi ,a Zgromadzeniem Narodowym?
10. Dyrektoriat to…………………………………………………………………………………………………
11. W którym roku powstał kodeks cywilny Napoleona i co zawierał?
12. Wobec jakiego państwa Napoleon zastosował blokadę kontynentalną i co ona oznaczała?
13. Co oznaczał tytuł ,,cesarz Francuzów”?
14. Podaj przyczyny wojny francusko – rosyjskiej w 1812 r.
15. Jak zakończyła się wyprawa Napoleona na Moskwę?
16. Kiedy odbyła się bitwa pod Waterloo , podaj skutek.
17. Gdzie i kiedy powstały Legiony Polskie ?
18. Jaki pierwotnie nosił tytuł ,,Mazurek Dąbrowskiego” , napisany przez……………………………………
19. Od którego roku ,,Mazurek Dąbrowskiego” jest hymnem Polski?
20. Księstwo Warszawskie powstało w …………….. roku, na mocy traktatu w …………………………………
21. Z ziem którego zaboru utworzono Księstwo Warszawskie?
22. Władcą Księstwa Warszawskiego został………………………………………………………..
23. Wymień państwa główne ,,Świętego Przymierza”
24. Kongres Wiedeński obradował w latach …………………….. - ……………………..
25. Wyjaśnij co oznacza zasada legitymizmu
26. Wyjaśnij co oznacza zasada restauracji
27. Powstanie styczniowe wybuchło…………………………………………………………………………….
28. Wymień obozy działające w powstaniu styczniowym :
29. Podaj datę wybuchu powstania listopadowego :
30. Obroną Warszawy podczas powstania listopadowego dowodził:
31. Wymień obozy wielkiej emigracji
32. Emisariusz to …………………………………………..
33. Kiedy wybuchło powstanie krakowskie?
34. Wiosna Ludów miała miejsce w latach ……………… - …………………
35. Jaką nazwę nosił nasz kraj po upadku powstania styczniowego?
36. Kiedy powstała II Rzesza Niemiecka?
37. Giuseppe Garibaldi to bohater walk o zjednoczenie……………………………………..
38. Rewolucja przemysłowa oznacza :
39. Opisz ustrój Królestwa Polskiego zawarty w konstytucji z 1815 roku :



40. Na czym polegała opozycja legalna w Królestwie Polskim?
41. Dlaczego w Królestwie Polskim rozwinęła się opozycja przeciwko carowi?
42. Wyjaśnij hasło z okresu Wiosny Ludów ,,Za wolność naszą i waszą”
43. Dlaczego powstanie listopadowe upadło? Podaj 2 przyczyny
44. Jakie represje dotknęły Polaków po upadku powstania listopadowego?
45. W jaki sposób Polacy walczyli w obronie polskiej mowy i ziemi w zaborze pruskim?
46. Jakie wydarzenie było bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego?
47. Jaki był bilans powstania styczniowego?
48. Na czym polega zjawisko kolonializmu?
49. Wymień najważniejsze wynalazki techniczne XIX wieku:
50. Wymień lokalne ośrodki  państwowości  polskiej po odzyskaniu niepodległości .
51. Podaj datę wybuchu I wojny światowej.
52. Podaj datę podpisania traktatu wersalskiego.
53. Kiedy podpisano rozejm w Compiegne?
54. Wymień państwa walczące u boku Niemiec w I wojnie światowej.
55. Kto dowodził I Brygadą Legionów Polskich?
56. Wymień państwa należące do Trójprzymierza , zwane …………………………………………… , 

ponieważ………………………………
57. Wymień państwa należące do Trójporozumienia , zwane…………………………….. , 

ponieważ……………………………..
58. Jakie wydarzenie miało miejsce 11 XI 1918 roku?
59. Gdzie odbywała się konferencja po zakończeniu I wojny światowej?
60. Z jakim wydarzeniem kojarzysz postać: Franciszek Ferdynand.
61. Przywódcą ruchu narodowego w Polsce był : ………………………
62. Kto stał na czele bolszewików?
63. Jaki ustrój wprowadzono w Rosji po rewolucji?
64. Jaki tytuł przyjął Józef Piłsudski po powrocie do kraju w XI 1918 roku?
65. Podaj 2 koncepcje na sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości.
66. Jakie państwo podpisało traktat w Brześciu Litewskim 03.03.1918?
67. Kto dowodził Armią Polską utworzoną w latach I wojny światowej we Francji?
68. Jak nazywał się prezydent USA ,który brał udział w obradach w Wersalu?
69. W którym roku stoczona była bitwa pod Marną?
70. Wyjaśnij termin niemieckiej polityki : wojna błyskawiczna 
71. Wyjaśnij termin: wojna pozycyjna.
72. Wymień rodzaje broni użytej po raz pierwszy w I wojnie światowej.
73. Wymień państwa , które pojawiły się na mapie Europy po zakończeniu I wojny światowej.
74. Najkrwawszą bitwą I wojny światowej była………………………………………………………………
75. Gdzie stoczona była bitwa , nazywana przez Niemców ,,odwetem za Grunwald”?
76. Jakie imię nosił ostatni car Rosji?  


