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Model odpowiedzi do testu na etap rejonowy 

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 2021/2022 

 

1. 

A. Eufrat i Tygrys 

B. Międzyrzeczem 

C. Mezopotamią 

D. Azji 

E. Perskiej 

0-5 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
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A – Wielka Grecja     D – Celtowie 

B – Macedonia     E – Iberowie 

C – Fenicja 

0-5 pkt, po 1 pkt za każde poprawne przyporządkowanie 

 

3. 

1. B 

2. B 

3. A 

4. A 

0-4 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

4. 

A. 28 r. p.n.e. 

B. 313 r. 

C. 392 r. (ew. 380 r.) 

D. 395 r. 

E. 476 r. 

0-5 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

5. 

A. numizmatyka 

B. 2 

C. 1 

D. 3 

0-4 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

6. 

B 

0-1 pkt, 1 pkt za poprawną odpowiedź 

 

7. 

A. wezyr 

B. majordom 

C. regent 

D. interrex 

E. archont 

0-5 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
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8. 

Bolesław (I) Chrobry z dynastii Piastów 

0-2 pkt, po 1 pkt za imię i przydomek oraz za nazwę dynastii 

 

9. 

A – „bocianie gniazdo”    E – fokmaszt 

B – żagiel łaciński     F – pokład rufowy 

C – żagiel rejowy     G – pokład dziobowy 

D – grotmaszt 

0-3 pkt, 3 pkt za wszystkie poprawne przyporządkowania, 2 pkt za pięć poprawnych 

przyporządkowań, 1 pkt za cztery poprawne przyporządkowania 

 

10. 

B 

0-1 pkt, 1 pkt za poprawną odpowiedź 

 

11. 

A. folwarkami (pańszczyźnianymi) 

B. dwór/dworek 

C. pańszczyzną (odrobkiem, rentą) 

D. szkutami/komięgami/barkami 

E. Gdańsk 

F. spichlerzami 

0-6 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

12. 

A-2, B-4, C-5, D-3, E-1 

0-2 pkt, 2 pkt za pięć poprawnych przyporządkowań, 1 pkt za trzy poprawne 

przyporządkowania. 

 

13. 

Warszawa 

0-1 pkt, pkt, 1 pkt za poprawną odpowiedź 

 

14. 

A. powstanie listopadowe 

B. 1830-1831 

C. Orzeł Biały – Polska, Pogoń – Litwa 

0-3 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

15. 

Kolejność:  

C 

B 

D 

A 

0-4 pkt, po 1 pkt za każde poprawne przyporządkowanie 
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16. 

BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 

COP – Centralny Okręg Przemysłowy 

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza 

GISZ – Generalny Inspektor Sił Zbrojnych 

PPS – Polska Partia Socjalistyczna 

0-5 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

17. 

Np.: 

- przewaga liczebna wojsk niemieckich; 

- przewaga technologiczna wojsk niemieckich i zastosowanie nowej koncepcji wojny (wojna 

błyskawiczna z wykorzystaniem wojsk pancernych, zmotoryzowanych i ofensywnego 

lotnictwa); 

- Niemcy zaatakowały z zaskoczenia a Polska przyjęła pozycje defensywne; 

- Niemcy zaatakowały z trzech stron (północ, zachód i południe/ Prusy Wschodnie, Pomorze 

Zachodnie, Śląsk i Słowacja); 

- atak kilku państw: Niemcy i Słowacja zaatakowały 1 września a Związek Radziecki 17 

września; 

- Polska nie uzyskała wsparcia sojuszniczej Francji i Wielkiej Brytanii (wsparcie sprzętowe 

nie dotarło przed upadkiem Polski, Francuzi nie ruszyli z ofensywą na zachodzie a 

Brytyjczycy nie podjęli nalotów na Niemcy, sojusznicy naciskali na opóźnienie powszechnej 

mobilizacji w Polsce); 

- wojsko polskie nie było w pełni przygotowane do wojny (późno przeprowadzono 

powszechną mobilizację, nie zakończono procesu modernizacji wojska, brakowało 

nowoczesnych rodzajów broni, amunicji, transportu samochodowego i łączności radiowej); 

0-4 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź 

 

 

 

 

 


