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Model odpowiedzi do testu na etap wojewódzki 

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 2020/2021 

1. 

A. 4 

B. 3 

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

 

2. 

A. wrócić z tarczą lub na tarczy – wrócić z bitwy (wojny) jako zwycięzca lub 

jako poległy 

B. spartańskie wychowanie - wychowanie surowe i rygorystyczne 

0-3 pkt, po 1 pkt za każdą odpowiedź oddającą powyższy sens 

 

3. 

A. kwestor 

B. dyktator 

C. senator 

D. konsul 

0-4 pkt, po 1 pkt za każdą odpowiedź oddającą powyższy sens 

 

4. 

A. ziemia krakowska (ziemia krakowsko-łęczycka) 

B. ziemia chełmińska 

C. ziemia lubuska 

D. ziemia zachodniopomorska/szczecińska lub księstwo 

zachodniopomorskie/szczecińskie 

0-4 pkt, po 1pkt za podanie właściwej nazwy w tabeli  

 

5.  

A.  

1. bitwa w Zatoce Leyte 

2. bitwa pod Lepanto 

3. bitwa pod Ecnomus 

4. bitwa jutlandzka  

 

B. 

1. 1916 r.  

2. 1571 r. 

3. 256 r. p.n.e. 

4. 480 r. p.n.e. 

5. 1944 r. 
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0-4 pkt, 2 pkt za prawidłowo podpisane wszystkie ilustracje, 1 pkt za 

prawidłowo podpisane 2 ilustracje, 2 pkt za prawidłowo wpisane wszystkie daty, 

1 pkt za prawidłowo wpisane dwie daty 

 

6.  

Np.: 

- brak męskiego króla na polskim tronie 

- Zakon krzyżacki wspólnym wrogiem Polski i Litwy 

- zwiększenie znaczenia polskiego Kościoła poprzez chrystianizację Litwy 

- korzystna wymiana handlowa pomiędzy miastami Polski i Litwy 

- dążenie bojarów litewskich do zrównania w prawach ze szlachtą polską 

- uniezależnienie się Polski od Węgier 

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

 

7. 

D 

 

8. 

A.  

Stefan Batory 

 

B. 

1. fałsz 

2. prawda 

3. prawda 

4. fałsz 

5. prawda 

6. prawda 

0-4 pkt,  

1 pkt za poprawną opowiedz w punkcie A,  

3 pkt za sześć poprawnych odpowiedzi, 2 pkt za cztery poprawne odpowiedzi, 1 

pkt za trzy poprawne odpowiedzi w punkcie B 

 

9. 

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

0-2 pkt, 2 pkt za wszystkie poprawne odpowiedzi, 1 pkt za 3 poprawne 

odpowiedzi 

 

10. 

A. 3 

B. 3 

0-2 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
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11. 

A. woj. 

B. rycerz 

C. szlachcic 

D. arystokrata 

E. ziemianin 

F. obszarnik 

0-2 pkt, 1 pkt za prawidłowo ułożone punkty A-C i 1 pkt za prawidłowo ułożone 

punkty D-F 

 

12. 

A. 29/30 

B. Piotr Wysocki 

C. Belweder 

D. Konstantego 

E. Arsenału 

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

 

13. 

Granica wschodnia: 

- koncepcje formowania granicy wschodniej (R. Dmowski – inkorporacyjna, J. 

Piłsudski – federacyjna/konfederacyjna); 

- walki polsko-ukraińskie o Galicję Wschodnią (Lwów) w okresie XI 1918 – VII 

1919, Orlęta Lwowskie, udział Błękitnej Armii J. Hallera, opanowanie przez 

Polaków Galicji Wschodniej do rzeki Zbrucz; 

- początek wojny polsko-bolszewickiej w II 1919 r. (wycofywanie się z Ukrainy 

i Białoruski wojsk niemieckich), w IV zajęcie Wilna; 

- negocjacje w 1919 r. J. Piłsudskiego z bolszewikami i białymi w sprawie 

granic i faktyczne zawieszenie działań wojennych w wojnie polsko-

bolszewickiej do XII 1919 r.; 

- zawarcie przez J. Piłsudskiego sojuszu z Semenem Petlurą (Ukraińska 

Republika Ludowa) 

- wyprawa kijowska IV-V 1920 r. (zajęcie Kijowa i odwrót z powodu ofensywy 

bolszewickiej); 

- ofensywa bolszewicka w V 1920 r. z terenów Białorusi i odwrót wojsk 

polskich na linię Wisły; 

- nieudana próba zdobycia Lwowa przez wojska Armii Konnej Budionnego w 

VIII 1920 r. 

- ofensywa Tuchaczewskiego na Warszawę w VII-VIII 1920 r.; 

- 13-16 VIII 1920 r. bitwa warszawska i zwycięstwo wojsk polskich, które 

przeszły do ofensywy znad Wieprza 16-18 VIII 1920 r.; 

- zwycięska bitwa nad Niemnem we IX 1920 r. i zajęcie Mińska w X 1920 r. 
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- rozejm w wojnie polsko-bolszewickiej w X 1920 i zawarcie traktatu 

pokojowego w Rydze w III 1921 r., ustalenie granicy na linii od rzeki Zbrucz do 

rzeki Dźwina (Galicja Wschodnia, Wołyń, Polesie, grodzieńszczyzna, 

wileńszczyzna, zachodnia mińszczyzna w granicach II RP); 

- tzw. bunt L. Żeligowskiego w X 1920 r. i powstanie Litwy Środkowej 

włączonej w 1922 r. do II RP, stan wojny z Litwą do 1938 r.; 

- pokojowe uregulowanie granicy z Łotwą i Rumunią. 

 

Granica zachodnia: 

- postanowienia traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r. w sprawie Polski; 

- powstanie wielkopolskie 1918-1919 (przywódcy: Stanisław Taczak, Józef 

Dowbor-Muśnicki); 

- powstania śląskie 1919, 1920, 1921 (przywódcy: Alfons Zgrzebionka I i II 

powstanie, Wojciech Korfanty III powstanie); 

- plebiscyt na Śląsku w 20 marca 1921 r. i jego wyniki; 

- zaślubiny Polski z morzem 10 i 11 lutego 1920 r. (Józef Haller) w Pucku; 

- plebiscyt na Warmii, Powiślu i Mazurach 11 lipca 1920 i jego wyniki; 

- kwestia Wolnego Miasta Gdańska utworzonego pod egidą Ligi Narodów 15 

listopada 1920 r.; 

- niedoszłe plebiscyty na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu. 

 

0-8 pkt, po 0-4 pkt za opisanie kształtowania się granicy wschodniej i 

zachodniej (po 1 pkt za odniesienie się do każdego z ww. aspektów) 

 

14. 

A-2, B-1, C-4, D-6, E-3 

0-2 pkt, 2 pkt za wszystkie poprawne odpowiedzi, 1 pkt za 3 poprawne 

odpowiedzi 

 

15. 

A. Boliwia 

B. Liberia 

C. Bułgaria 

D. Francja 

E. Rumunia 

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

 

16. 

A. Józef Piłsudski 

B.  

• bezkarność złodziei 

• przewaga interesów osobistych i partyjnych (nad interesem kraju) 

• spory personale i partyjne 
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• korupcja 

• nadużycia 

• zbrodnie 

0-2 pkt, 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź A, 1 pkt za trzy wady spośród 

wymienionych 

 

17. 

A. Polska, NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, 

Albania 

B. Francja, Włochy, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg 

C. Austria 

0-5 pkt 

A. 2 pkt za wszystkie poprawnie zaznaczone kraje, 1 pkt za sześć poprawnie 

zaznaczonych państw i jedno państwo zaznaczone błędnie, 0 pkt za sześć 

poprawnie zaznaczonych państw i dwa lub więcej państw zaznaczonych błędnie 

B. 2 pkt za wszystkie poprawnie zaznaczone kraje, 1 pkt za cztery poprawnie 

zaznaczone państwa i jedno państwo zaznaczone błędnie, 0 pkt za cztery 

poprawnie zaznaczonych państw i dwa lub więcej państw zaznaczonych błędnie 

C. 1 pkt za poprawnie zaznaczone państwo 

 

18. 

MO – Milicja Obywatelska  

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej  

ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej 

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

 


