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Model odpowiedzi do testu na etap wojewódzki  

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 2021/2022 

 

 

 

1. 

np.: 

- ogień był źródłem ciepła, który pozwolił przetrwać okresy chłodu i zasiedlać ziemie 

o umiarkowanym i chłodnym klimacie 

- ogień był źródłem światła, pozwalając człowiekowatym na funkcjonowanie po zapadnięciu 

zmroku i zasiedlanie jaskiń; 

- ogień wykorzystany do obróbki termicznej żywności ułatwił trawienie pokarmów  

i pozbywanie się drobnoustrojów znajdujących się w żywności 

- ogień ułatwiał polowania, chronił gromady ludzi przez atakiem drapieżników oraz 

odstraszał insekty 

- ogień pomógł utwardzać narzędzia z drewna a w późniejszym okresie pozwolił na rozwój 

ceramiki, szkła i metalurgii (wytwarzanie narzędzi z brązu i żelaza) 

- gromadzenie się przy ogniu miało znaczenie społeczne, wokół ognia powstawały 

i konsolidowały się więzi społeczne 

- ogień pełnił funkcje mistyczne i duchowe, chronił przed złymi duchami i oddawano mu 

boską cześć. 

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

 

2. 

Bitwa pod Termopilami (w Wąwozie Termopilskim) w 480 r. p.n.e. 300 Spartan i 700 

sprzymierzeńców przez trzy dni powstrzymywało perskie wojska króla Kserksesa. Wszyscy 

Spartanie polegli w walce. 

0-2 pkt, po 1 pkt za podanie czasu i miejsca oraz 1 pkt za podanie kontekstu historycznego 

 

3 

A. hellenizacja 

B. romanizacja 

C. chrystianizacja 

D. pauperyzacja 

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

 

4. 

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

0-2 pkt, 2 pkt wszystkie poprawne odpowiedzi, 1 pkt za trzy poprawne odpowiedzi 
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A. siedmiu (7) 

B. paziami 

C. czternastu (14) 

D. giermkami 

E. dwudziestu jeden (21) 

0-5 pkt, po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
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6.  

A.  

Wojna trzynastoletnia/II pokój toruński 

B. 

1466-1525 

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

 

7. 
 
 

Miejsce Data Wódz polski  Przeciwnik (kraj) 

Orsza 1514 Konstanty Ostrogski Rosja (Moskwa) 

Cecora 1620 Stanisław Żółkiewski Turcja 

Kircholm 1605 Jan Karol Chodkiewicz Szwecja 

Kłuszyn 1610 Stanisław Żółkiewski Rosja (Moskwa)  

0-6 pkt, po 1 pkt za każdą poprawnie wypełnioną część tabeli 

 

8. 

A.  

1. maszkarony 

2. krużganki 

3. attyka 

4. arkady 

 

B. 

2 

0-3 pkt, A. 2 pkt za cztery poprawnie podpisane elementy architektoniczne, 1 pkt za trzy 

poprawnie podpisane elementy architektoniczne; B. 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź 
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A. 

1. Wielką Armadą/Niezwyciężoną Armadą 

2. 1588 

3. Hiszpanii 

4. Elżbieta I (Tudor) 

 

B. 

Np.: 

- ataki angielskich korsarzy na okręty hiszpańskie powracające z Ameryki (rywalizacja  

o kolonie) 

- poparcie angielskie dla buntujących się prowincji w Niderlandach Hiszpańskich 

- wsparcie angielskich katolików przez hiszpańskiego króla (chęć przywrócenia katolicyzmu  

w Anglii) 

 

 

C.  

Np.: 

- powstaje angielskie i holenderskie imperium kolonialne 

- upada imperium kolonialne Hiszpanii 

- umocnienie się protestantów w północnej Europie 
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0-4 pkt,  

A. 2 pkt za wszystkie poprawne odpowiedzi, 1 pkt za dwie poprawne odpowiedzi;  

B. 1 pkt za jedną poprawną merytorycznie przyczynę;  

C. 1 pkt za jeden poprawny merytorycznie skutek 

 

10.  

A. prawda 

B. fałsz 

C. fałsz 

D. fałsz 

E. prawda 

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

 

11. 

A. 1 

B. 4 

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

 

12. 

A B C D E F G 
neolityczna amerykańska francuska Wiosna 

Ludów 

lutowa październikowa goździków 

0-2 pkt, 2 pkt wszystkie poprawne odpowiedzi, 1 pkt za cztery poprawnie uzupełnione 

elementy tabeli w jednym ciągu. 

 

13. 

Kolejność:  

B 

D 

A 

C 

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

 

14. 

Papier wartościowy nr 1 – wojny napoleońskie 

Papier wartościowy nr 2 – powstanie styczniowe 

Papier wartościowy nr 3 – powstanie kościuszkowskie 

Papier wartościowy nr 4 – II Rzeczpospolita Polska 

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

 

15 

Udział Polaków w walkach w kraju, np.: 

- wojna polsko-niemiecka 1.09.-5.10.1939, ważne bitwy (nad Bzurą, pod Kockiem, pod 

Mławą, pod Mokrą, w Borach Tucholskich, obrona Westerplatte, Gdyni, Helu, Modlina, 

Warszawy, i in.), ; 

- walki z wojskami radzieckimi od 17.09.1939 (walki o Grodno); 

- powstanie organizacji konspiracyjnych na ziemiach polskich (Służba Zwycięstwu 

Polski/Związek Walki Zbrojnej/Armia Krajowa, Szare Szeregi oraz inne: Bataliony 

Chłopskie, Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”, Narodowe Siły Zbrojne, Gwardia 

Ludowa/Armia Ludowa i in.); 
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- akcje dywersyjne Kedywu: „Kutschera”, „Wachlarz”, „Wieniec”, „pod Arsenałem”; 

operacja „Burza”, wspólnie z Armią Radziecką wyzwalanie miast na Kresach Wschodnich i 

in.; 

- powstanie warszawskie 1.08.-2.10.1944, największe powstanie miejskie podczas II wojny 

światowej; 

- bitwy partyzanckie np. największa bitwa partyzancka przegrana przez Polaków, pod 

Osuchami 25-2.06.1944; 

- mały sabotaż w latach 1939-1945 polegający na pisaniu antyhitlerowskich haseł, wysyłaniu 

ostrzeżeń, dezorganizowaniu akcji propagandowych okupanta; 

- wywiad oddziału II KG SZP/ZWZ/AK, szczegóły niemieckich przygotowań do ataku na 

ZSRR, dotarcie do niemieckiego ośrodka rakietowego w Peenemünde, informacje o zbrodniach  

nazistowskich na Żydach; 

- zrzuty polskich komandosów – cichociemni – na tereny okupowanego kraju w celu zasilenia 

szeregów konspiracyjnych AK; 

 

Udział Polaków w walkach na obczyźnie, np.: 

- udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w bitwie o Narwik 8-30.05.1940 

- udział polskich formacji wojskowych (10 Brygady Kawalerii Pancernej, 1 Dywizji 

Grenadierów, 2 Dywizji Strzelców Pieszych, lotników) w kampanii francuskiej w maju i 

czerwcu 1940 r.; 

- udział polskich pilotów w bitwie powietrznej o Anglię oraz w nalotach bombowych na 

Niemcy (m.in. dywizjon 303); 

- udział polskich marynarzy w operacjach morskich na Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu 

Śródziemnym; 

- udział Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku 5.10.1941; 

- udział 1 Dywizji Pancernej w bitwie pod Falaise 16.07.1944; 

- udział 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji Market Garden (Arnhem) 17-

26.09.1944; 

- udział II Korpusu Polskiego w bitwie pod Monte Cassino 11-18.05.1944; 

- udział polskich wojsk w walkach na froncie wschodnim (bitwa 1 Dywizji Piechoty im. T. 

Kościuszki pod Lenino 12-13.09.1943, udział 1 i 2 Armii LWP zdobywaniu Berlina i 

przełamaniu Wału Pomorskiego); 

0-8 pkt: 

- 4 pkt za opisanie udziału w walkach w kraju, po 1 pkt za opisanie każdego z przykładów 

wysiłku zbrojnego Polaków podczas II wojny światowej; 

- 4 pkt za opisanie udziału w walkach na obczyźnie; po 1 pkt za opisanie każdego z 

przykładów wysiłku zbrojnego Polaków podczas II wojny światowej. 

 

16. 

A.  

1936-1939 

B. 

republikanie rebelianci 

- brygady międzynarodowe 

- komuniści 

- socjaliści 

- wojsko rządowe z Madrytu 

- ZSRS 

 

- kler 

- legion Condor 

- nacjonaliści 

- Niemcy 

- Włochy 

- wojska z Maroka 
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C. 

Francisco Franco (Bahamonde) 

0-4 pkt; A. 1 pkt za poprawną odpowiedź; B. 2 pkt za wszystkie poprawnie wpisane 

elementy, 1 pkt za osiem poprawnie wpisanych elementów; C. 1 pkt za poprawną odpowiedź 

 

17. 

1. pogrom kielecki - A 

2. referendum ludowe- A 

3. Polak papieżem - B 

4. porozumienia sierpniowe - B 

5. realizacja planu trzyletniego - A 

6. obchody tysiąclecia chrztu Polski - B 

0-3 pkt, 3 pkt za 6 sześć poprawnych odpowiedzi, 2 pkt za pięć poprawnych odpowiedzi, 1 

pkt za cztery poprawne odpowiedzi 

 

18. 

A. wydarzenia marcowe 1968 r. / protesty studenckie w marcu 1968 r. 

B. wydarzenia grudniowe 1970 r. / wypadki grudniowe 1970 r. / protesty robotników w 

Polsce w grudniu 1970 r. / masakra na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. 

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

 


