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Model odpowiedzi do testu na etap szkolny  

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 2021/2022 

 

1. 

epoka początek koniec 

prehistoria od około 300 000 – 200 000 lat 

temu 

IV tys. p.n.e. / ok. 3000 r. p.n.e.) 

starożytność IV tys. p.n.e / ok. 3000 r. p.n.e 476 r. 

średniowiecze 476 r. 1492 r. /1453 r./1455 r./1440 

r./1450 r. 

nowożytność 1492 r. /1453 r./1455 r./1440 

r./1450 r. 

1914/1918 r. 

Współczesność 

(historia 

najnowsza) 

1914/1918 r. do dziś 

0-9 pkt, po 1 pkt za poprawne podanie epok w dziejach ludzkości (łącznie 5 pkt), po 1 pkt za 

poprawne podanie cezur czasowych (łącznie 4 pkt) 
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A. Marduk 

B. Ra/Re 

C. Hades (ew. Pluton, Agesandros) 

D. Junona 

0-4 pkt, po 1 pkt za każde poprawne imię boga/bogini 

 

3.  

B 

0-1 pkt, 1 pkt za poprawną odpowiedź 

 

4. 

- wystrzeganie się zniechęcenia ucznia do nauki i lęku przed nauką 

- stosowanie nauki przez zabawę 

- stosowanie pochwał i próśb 

- uczenie razem z innymi dziećmi 

- stosowanie współzawodnictwa i stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesów (zwycięstw) 

- stosowanie przerw w nauce, żeby nie przemęczyć dzieci 

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

 

5 

2. A 

5. B 

0-2 pkt, po 1 pkt za każde prawidłowe wskazanie 

 

6. 

A. Henryk (II) Pobożny 

B. Władysław (III) Warneńczyk 

C. Ludwik (II) Jagiellończyk 

D. Stanisław Żółkiewski 

E. Józef Poniatowski 

0-5 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
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7. 

A. styl gotycki (gotyk) 

B. styl romański 

0-2 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

8. 

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

 

9.  

A 

0-1 pkt, 1 pkt za poprawną odpowiedź 
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10. 

- władza ustawodawcza (prawodawcza) – parlament, jako reprezentacja społeczeństwa 

stanowi prawo 

- władza wykonawcza – król i rząd zajmują się wprowadzaniem prawa w życie 

- władza sądownicza – sądy, niezależne, rozstrzygające czy prawo zostało złamane 

- każda z władz miała być niezależna od pozostałych, władze miały się równoważyć i 

kontrolować 

0-3 pkt, po 1 pkt za opisanie każdej z władz i/lub odniesienie się do relacji między 

poszczególnymi władzami 

 

11. 

A. „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” 

B. Józefa Wybickiego 

C. 1797 

D. Jana (Henryka) Dąbrowskiego 

E. 1927 

F. „Mazurek Dąbrowskiego” 

G. Jeszcze Polska nie zginęła 

0-7 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 

 

12. 

1-A, 2-B, 3-F, 4-E, 5-C, 6-G, 7-D 

0-4 pkt, 4 pkt za poprawne uporządkowanie wszystkich powstań, 3 pkt za poprawne 

uporządkowanie pięciu powstań, 2 pkt za poprawne uporządkowanie czterech powstań, 1 pkt 

za poprawne uporządkowanie trzech powstań 

 

13. 

- maski przeciwgazowe 

- broń maszynowa (ciężki karabin maszynowy chłodzony wodą) 

- okopy 

0-2 pkt, po 1 pkt za podanie poprawnego wyjaśnienia spośród podanych 

 

 


