
Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej

Klasa IV

1. Co to jest historia?
2. Czym zajmuje się historyk?
3. Czym zajmuje się nauka zwana chronologią?
4. Do podanych dat naszej ery i przed naszą erą dopisz, który to wiek oraz określ jego połowę.
5. Wymień epoki historyczne.
6. Jak dzielimy źródła historyczne, podaj również przykłady.
7. Co to jest źródło historyczne?
8. Co to jest tolerancja?
9. Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki ucznia?
10. Czym zajmuje się nauka zwana genealogią?
11. Opisz w 5 zdaniach swoją małą ojczyznę.
12. Jakie są symbole twojej małej ojczyzny?
13. Wymień sąsiadów RP.
14. Opisz symbole RP.
15. 2 najważniejsze święta narodowe RP to  :
16. Twórcą słów hymnu polskiego jest….
17. Rok powstania hymnu to ………………
18. Dlaczego ludzie pierwotni prowadzili koczowniczy tryb życia?
19. Co sprawiło, że ludzie pierwotni przestali prowadzić koczowniczy tryb życia?
20. Wymień 3 postacie historyczne poznane na lekcjach historii w klasie IV.
21. Egipt położony był nad rzeką ……….………., kontynent ……………………….
22. Mezopotamia to kraj leżący między dwoma rzekami …………………………… i ……………………………
23. Wymień 2 cywilizacje starożytnego Wschodu.
24. Wymień 3 osiągnięcia starożytnej Mezopotamii.
25. Wymień 3 osiągnięcia starożytnego Egiptu.
26. Jak dzieliło się społeczeństwo Egiptu?
27. Co to były piramidy, jaką funkcję pełniły?
28. Pierwszym ludem, który zaczął posługiwać pismem byli ………………………………..
29. Hieroglify to pismo używane przez ……………………………………….
30. Pismo alfabetyczne stworzyli w XI w pne ……………………………………
31. Podstawą polskiego alfabetu jest alfabet …………………………………
32. Grecy nazywali swój kraj ………………………..,a siebie …………………………………..
33. Polis to ……………………………………
34. Agora to ……………………………..
35. Dlaczego Grecy zakładali kolonie?
36. Co oznacza słowo demokracja?
37. Kto nie posiadał praw w starożytnych Atenach?
38. Teatr grecki to początkowo święta ku czci boga …………………….
39. Podaj dwie różnice między teatrem współczesnym a starożytnym.
40. Politeizm to ………………………………………..
41. Mit to ………………………………….
42. Najważniejszym bogiem greckim był ……………..
43. Najsłynniejszym dziełem o wojnie trojańskiej jest …………………………………
44. Czym zajmowała się filozofia ?
45. Sokrates i Platon to greccy ……………………………….
46. Wyjaśnij datę 776 rok pne.
47. Co nazywano olimpiadą?
48. Wymień 5 dyscyplin starożytnych igrzysk.



49. Co jest symbolem starożytnego Rzymu?
50. Wyjaśnij datę 753 rok pne.
51. Wymień grupy społeczne w starożytnym Rzymie.
52. Kto sprawował władzę w republice rzymskiej?
53. Kogo Rzymianie nazywali barbarzyńcami?
54. Wyjaśnij datę 476.
55. Co to były prowincje?
56. Podaj nazwę państwa położonego w północnej Afryce, z którym Rzymianie prowadzili wojny.
57. Ułóż chronologicznie sposoby sprawowania władzy w państwie rzymskim.
58. Kim byli gladiatorzy?
59. Forum Romanum to ……………………………………
60. Wymień 3 budowle charakterystyczne dla starożytnego Rzymu.
61. Co to było Prawo XII tablic ?
62. Wyjaśnij datę 313 rok.
63. Gdzie i kiedy narodziło się chrześcijaństwo?
64. Święta księga chrześcijan to …………………., która składa się z ………………………. i ……………………

Klasa V

1. Wymień epoki historyczne oraz podaj czas ich cezury.
2. Czym zajmuje się nauka – chronologia?
3. Oblicz ile lat minęło od bitwy pod Maratonem do chrztu Polski.
4. Oblicz ile lat minęło od wyboru papieża Polaka do dziś.
5. Oblicz ile lat minęło od upadku starożytnego Rzymu do koronacji Karola Wielkiego na 

cesarza.
6. Co to jest cywilizacja?
7. Wymień 2 cywilizacje Starożytnego Wschodu.
8. Co oznacza słowo Mezopotamia?
9. Jakie wynalazki zawdzięczamy mieszkańcom starożytnej Mezopotamii?
10. Co ustanowił i kazał spisać król Hammurabi?
11. Dlaczego Egipt nazywa się darem Nilu?
12. Co symbolizowała podwójna korona na głowie faraona?
13. Kto stał na czele Egiptu i jaką władze posiadał?
14. Jaką wiarę wyznawali starożytni Egipcjanie?
15. Co to były piramidy?
16. Jak nazywało się pismo egipskie?
17. Co było materiałem pisarskim w Egipcie?
18. Napisz z czego zasłynął Dawid i Salomon?
19. Co przechowywano w Arce Przymierza?
20. Jaką wiarę wyznawali Żydzi?
21. Jak nazywa się najstarsze pismo i gdzie ono powstało?
22. Który lud stworzył najstarszy alfabet i z ilu znaków się składał?
23. Jakim alfabetem posługujemy się współcześnie i od kogo go przejęliśmy?
24. Kogo Grecy nazywali Hellenami, a kogo barbarzyńcami?
25. Co oznacza greckie słowo polis?
26. Dlaczego Grecy zakładali kolonie?
27. Jaki system rządzenia stworzyli starożytni Grecy?
28. Co oznacza słowo demokracja?
29. Akropol to ……



30. Co oznacza w znaczeniu dosłownym i przenośnym powiedzenie „Wrócić z tarczą lub na 
tarczy”?

31. Kim był hoplita?
32. Opisz czemu służyło spartańskie wychowanie?
33. Kto podejmował najważniejsze decyzje w starożytnych Atenach?
34. Z jakim państwem Grecy walczyli w obronie niepodległości i jaki był rezultat tych walk?
35. Wymień najważniejsze bitwy (3) Greków z Persami.
36. Jak nazywała się nauka, której twórcami są Grecy?
37. Skąd wzięło się słowo olimpiada?
38. W którym roku odbyły się I greckie igrzyska ?
39. Ku czci jakiego boga odbywały się igrzyska?
40. Wymień konkurencje olimpijskie, które są również współcześnie?
41. Co to jest mit?
42. Z osobą którego boga związany był teatr grecki?
43. Partenon to …………
44. Wymień 5 najważniejszych bogów greckich oraz podaj ich funkcje .
45. Co to są akwedukty?
46. Co to są termy?
47. Kiedy powstał Rzym , opisz jego położenie.
48. Jakim językiem mówili starożytni Rzymianie?
49. Co oznacza słowo republika?
50. Kto sprawował władzę w republice?
51. O czym decydował senat rzymski?
52. Czym zajmował się trybun ludowy?
53. Jak nazywały się oddziały tworzące armię rzymską?
54. Jak nazywały się ziemie podbite przez Rzymian i kto nimi zarządzał?
55. Z kim Rzymianie prowadzili najcięższe wojny?
56. Który rzymski wódz obalił formę rządzenia nazywaną republiką?
57. Jak nazywał się I rzymski cesarz ?
58. Jaką nazwę nosi najstarszy zbiór prawa rzymskiego?
59. Jak nazywała się świątynia w Rzymie poświęcona bogom rzymskim?
60. Wymień budowle, które świadczyły o umiejętnościach inżynieryjnych starożytnych Rzymian.
61. Nad czym sprawowała opiekę rzymska bogini Westa?
62. Kim byli gladiatorzy?
63. Jak można było stać się niewolnikiem w starożytnym Rzymie?
64. Dlaczego Rzymianie prześladowali chrześcijan?
65. Kim byli apostołowie, wymień imiona  4 z nich.
66. Kiedy upadł Rzym, co jeszcze oznacza ta data?
67. Co miało miejsce w 395 roku?
68. Dlaczego upadło cesarstwo rzymskie?
69. W którym roku odbyła się koronacja Karola Wielkiego na cesarza? Oblicz ile wieków minęło 

do dziś.
70. Uzasadnij, dlaczego Karola nazwano Wielkim.
71. Wymień największe plemiona zamieszkujące państwo polskie.
72. Kto był legendarnym założycielem dynastii Piastów?
73. Kto był I historycznym władcą Polski?
74. Co wydarzył się w 966 roku i jakie miało znaczenie dla Polski?
75. Dlaczego Mieszka I nazywa się budowniczym państwa polskiego?
76. Z jaką misją biskup Wojciech udał się do Prus?
77. Gdzie zostało przedstawione życie i śmierć świętego Wojciecha?
78. Jakie ziemie przyłączył do swego państwa Bolesław Chrobry?



79. Jakie wydarzenie nazywamy zjazdem gnieźnieńskim?
80. Kto był I królem Polski, podaj rok.
81. Kto i kiedy podzielił Polskę na dzielnice?
82. Kim byli Krzyżacy?
83. Kto i kiedy sprowadził Krzyżaków do Polski?
84. Czyja koronacja odbyła się w 1320 roku?
85. Uzasadnij dlaczego królowi Kazimierzowi nadano przydomek Wielki?
86. Jak nazywał się władca, który założył Akademie Krakowską? Podaj rok.
87. Wymień nazwy przedmiotów, których uczyli się chłopcy w średniowiecznych szkołach.
88. Kiedy i jakie państwa zawarły unię w Krewie?
89. Podaj przyczynę zawarcia unii Polski z Litwą.
90. Kto dowodził wojskiem polsko – litewskim w bitwie pod Grunwaldem, jaki był jej skutek?
91. W jakim mieście i kiedy podpisano pokój kończący wielką wojnę z zakonem krzyżackim?

Klasa VI

1. Wymień przyczyny wielkich odkryć geograficznych?
2. Wyjaśnij datę 1492, podaj co jeszcze oznacza.
3. Wymień epoki historyczne i podaj czas ich cezury.
4. Oblicz ile lat minęło od odkrycia Ameryki do wybuchu I wojny światowej.
5. Oblicz ile lat minęło od zakończenia II wojny światowej do obrad „Okrągłego stołu”
6. Skąd nazwa kontynentu amerykańskiego?
7. Kto odkrył drogę morska do Indii?
8. Kto jako pierwszy odbył podróż dookoła ziemi?
9. Wymień 3 tytanów renesansu włoskiego.
10. Jakie poglądy na temat człowieka i świata głosili humaniści?
11. Jaki okres w dziejach kultury nazywamy renesansem?
12. Co nazywamy reformacją, kto i kiedy ją zapoczątkował?
13. Uzasadnij dlaczego wiek XVI nazywano złotym wiekiem kultury polskiej?
14. Wyjaśnij datę 1525.
15. Jakie państwa i kiedy zawarły unię w Lublinie?
16. Wymień postanowienia unii lubelskiej.
17. Na jakie stany podzielone było społeczeństwo Rzeczpospolitej w XVI wieku?
18. Co to są przywileje?
19. Z jakich części składał sejm walny?
20. Wyjaśnij pojęcie-wolna elekcja.
21. Wyjaśnij pojęcie – liberum veto.
22. Wymień grupy z jakich składało się średniowieczne mieszczaństwo.
23. Wymień 3 cechy stylu barakowego.
24. Uzasadnij stwierdzenie : Wiek  XVII to stulecie kontrastów.
25. Co to była piechota wybraniecka i kto ją utworzył?
26. Podaj lata potopu szwedzkiego.
27. Jakie wydarzenie stało się punktem zwrotnym podczas potopu szwedzkiego?
28. Kto dowodził obroną Jasnej Góry?
29. O jakim bohaterze potopu szwedzkiego śpiewamy w hymnie polskim?
30. Z jakim państwem na południu, Rzeczpospolita toczyła wojny w XVII wieku?
31. Wyjaśnij datę 1863.
32. Jakie poglądy określa się mianem sarmatyzmu?
33. Wyjaśnij, dlaczego wiek XVIII nazywamy oświeceniem?
34. Kogo uważa się za twórcę trójpodziału władzy.



35. Wyjaśnij datę: 04.07.1776
36. Wyjaśnij rok 1787.
37. Podaj najważniejsze postanowienia konstytucji amerykańskiej.
38. Co zawierał dokument: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?
39. Podaj rok wybuchu rewolucji francuskiej.
40. Podaj rok ostatniej wolnej elekcji, kto został wybrany na króla?
41. W którym roku powstała KEN – wyjaśnij skrót.
42. Co to były obiady czwartkowe?
43. Podaj daty 3 rozbiorów Polski.
44. Sejm Wielki obradował w latach ………….-…………..,jego największym dziełem było uchwalenie 

……………………………
45. Podaj najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja.
46. Podaj datę insurekcji kościuszkowskiej.
47. Wyjaśnij jakie wydarzenie nazywamy rewolucją przemysłową?
48. Jakie były cele wystąpień, które noszą nazwę Wiosny Ludów, podaj datę.
49. Podaj 5 wynalazków XIX wieku.
50. Kim był Napoleon Bonaparte? 
51. Opisz sytuację Polaków w zaborze pruskim.
52. Opisz sytuację Polaków w zaborze rosyjskim.
53. Opisz sytuację Polaków w zaborze austriackim.
54. Kiedy powstały Legiony Polskie i kto jest ich twórcą?
55. Kto jest autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego” , od kiedy jest naszym hymnem 

narodowym?
56. W którym roku i kto utworzył Księstwo Warszawskie.
57. Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego.
58. Podaj dokładną datę wybuchu powstania styczniowego.
59. Wyjaśnij hasło: Za wolność naszą i waszą.
60. Jakie były przyczyny klęsk polskich powstań narodowych?
61. Co nazywamy germanizacją?
62. Co nazywamy rusyfikacją?
63. Podaj dwa przykłady walk Polaków z germanizacją.
64. Co oznaczała praca organiczna?
65. Podaj datę wybuchu I wojny światowej.
66. Dlaczego I wojnę nazywamy światową?
67. Podaj państwa Trójprzymierza.
68. Podaj państwa Trójporozumienia.
69. Podaj, jakie państwa pojawiły się na mapie Europy po zakończeniu I wojny światowej.
70. Wyjaśnij datę 11.09.1918
71. Kim był Józef Piłsudski?
72. Kim był Roman Dmowski?
73. Jakie wydarzenie nazywamy „cudem nad Wisłą”?
74. Podaj daty 3 powstań śląskich.
75. Wymień 4 cechy państwa totalitarnego, podaj przykład takiego państwa.
76. Wyjaśnij datę: 01.09.1939
77. Wyjaśnij datę:17.09.1939
78. Wymień państwa osi.
79. Wyjaśnij datę: 01.08.1944
80. Jakie działania nazywamy „małym sabotażem”?
81. Jakimi metodami okupanci dążyli do zniszczenia państwa i narodu polskiego?
82. Co to jest NATO, podaj kiedy go utworzono i od którego roku Polska jest członkiem?
83. Wyjaśnij określenie „żelazna kurtyna”.



84. Jakie były przyczyny wystąpień robotników w latach 1968, 1956, 1970?
85. Co wydarzyło się 13.12.1981.
86. Wyjaśnij datę: 16.10.1978.
87. Kiedy był zamach na papieża?
88. Kiedy powstała Liga Narodów i jaki miała cel?
89. Podaj lata II Rzeczpospolitej ……………-………….
90. Wyjaśnij skrót COP.
91. Wyjaśnij, co oznacza że świat określa się mianem „globalnej wioski”.
92. Rozwiń skrót PRL, są to lata …………..-…………..
93. Obecnie obowiązująca Konstytucja RP została uchwalona w …………… roku.
94. Jak wygląda podział władz w Polsce?
95. Wymień instytucje samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.
96. Wymień instytucje samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu.
97. Wymień instytucje samorządu terytorialnego na szczeblu województwa.
98. Co to jest prywatyzacja?
99. Kiedy powstała Unia Europejska, od kiedy Polska jest jej członkiem?
100. Wyjaśnij skrót ONZ, jaki jest jej główny cel?
101. Podaj 2  przykłady praw osobistych, politycznych i socjalnych.


