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Model odpowiedzi do testu na etap wojewódzki  

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 2022/2023 

 

1. 

A 

0-1 pkt, 1 pkt za poprawną odpowiedź 

 

2. 

1. dorycki, 2. joński, 3. koryncki 

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

 

3. 

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

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

za cztery poprawne odpowiedzi 

 

4. 

A. Galii 

B. dyktatora 

C. 44 

D. 27 

E. Oktawiana Augusta 

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

 

5. 

A. fałsz 

B. prawda 

C. fałsz 

D. fałsz 

E. prawda 

F. prawda 

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

pkt za cztery poprawne odpowiedzi 

 

6.  

Np.: 

- zażegnał konflikt z Czechami, na zjeździe w Wyszehradzie wykupił od Jana 

Luksemburczyka prawa do korony polskiej za 20 tys. kop groszy praskich; 

- zażegnał konflikt z Krzyżakami, procesy o Pomorze Gdańskie zakończyły się zawarciem 

pokoju w Kaliszu w 1343 roku; 

- zawarł sojusz z Węgrami, dzięki czemu zapewnił sobie wsparcie króla Karola Roberta w 

konfliktach z Czechami i Krzyżakami oraz sukcesję Ludwika Węgierskiego po swojej 

bezpotomnej śmierci; 

- wzniósł kilkadziesiąt zamków (53, tzw. „Orle Gniazda” na granicy ze Śląskiem) i 

obwarował wiele miast murami miejskimi (27) wzmacniając bezpieczeństwo militarne 

państwa („zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”); 
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- rozwijał osadnictwo zakładając nowe wsie (około 1000) i miasta (około 100, np. Kazimierz 

nad Wisłą) co rozwinęło handel i zwiększyło zyski z podatków, nadawał miastom przywileje 

handlowe (prawo składu i przymus drogowy); 

- w 1364 r. założył pierwszy w Europie Środkowej uniwersytet – Akademię Krakowską 

(Collegium Maius), co zapewniło wykształcone kadry lekarzy, prawników i duchownych dla 

rozwoju państwa; 

- ujednolicił prawo (statuty wiślickie dla Małopolski i piotrkowskie dla Wielkopolski)  

- ujednolicił system monetarny (grosz i półgrosz) i podatkowy (dochody z mennic, żup 

solnych); 

- czerpał duże zyski z żup solnych, czyli kopalni soli w Bochni i Wieliczce, rozwijał 

górnictwo żelaza, ołowiu, miedzi, srebra, cynku, siarki; 

- zreformował siły zbrojne wprowadzając machiny oblężnicze, podział oddziałów na 

chorągwie 

- zorganizował zjazd monarchów w Krakowie w 1364 r., wzięli w nim udział: cesarz Karol 

IV, król Węgier Ludwik Węgierski, król Cypru i Jerozolimy Piotr I Cypryjski, książę Austrii 

Rudolf IV i polscy książęta (uczta u mieszczanina Mikołaja Wierzynka); 

- podporządkował Królestwu Polski Mazowsze, doprowadził do hołdu lennego i przeforsował 

własnego kandydata na biskupa płockiego; 

- w wyniku licznych wojen z lat 1340-1366 podporządkował Królestwu Ruś Halicko-

Włodzimierską  

0-8 pkt, po 0-2 pkt za każdy poprawny merytorycznie opisany argument 

 

7. 

A. unici 

B. papiści 

C. hugenoci 

D. ewangelicy 

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

 

8. 

A. Rzeczpospolita Obojga Narodów 

B. 1569  

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

 

9 

A. Toruń 

B. Buczacz 

C. Budziszyn 

D. Karłowice 

E. Kalisz 

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

 

10.  

A. 2 

B. 3 

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

Np.: 

- król na zwołanie pospolitego ruszenia potrzebował zgody sejmu walnego 

- zwołanie i zebranie pospolitego ruszenia trwało bardzo długo 

- pospolite ruszenie nie było armią zawodową (różnorodne i nienowoczesne uzbrojenie, 

gorsze wyszkolenie i dyscyplina) 

- król nie mógł przymusić pospolitego ruszenia do pozostania pod bronią na czas dłuższy niż 

przewidziano 

- szlachta uczestnicząca w pospolitym ruszeniu bardziej dbała o interesy swoich majątków niż 

o sukces na polu walki 

- organizacja oddziałów pospolitego ruszenia była spontaniczna i demokratyczna, co nie 

sprzyjało efektywności w walce 

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

 

12. 

A. rewolucja agrarna 

B. urbanizacja 

C. płodozmian 

D. rewolucja przemysłowa 

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

 

13. 

powstanie listopadowe powstanie styczniowe 

- bariera celna na granicy z Rosją 

- budowa cytadeli w Warszawie 

- likwidacja sejmu 

- ograniczenie autonomii 

- zastąpienie konstytucji Statutem 

Organicznym 

- kasacja klasztorów 

- likwidacja Rady Stanu i Rady 

Administracyjnej 

- odbieranie praw miejskich  

- zniesienie autonomii 

- powstanie zabajkalskie 

0-4 pkt, 4 pkt za dziesięć poprawnych odpowiedzi, 3 pkt za osiem poprawnych odpowiedzi, 2 

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

 

14. 

A. 4 

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

 

15 

A. konstytucja kwietniowa 

B. konstytucja PRL 

C. konstytucja marcowa 

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

 

16. 

C 

0-1 pkt, 1 pkt za poprawną odpowiedź 
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17. 

A – 3 

B – 1 

C – 4 

D – 2 

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

 

18. 

A. Organizacja Narodów Zjednoczonych 

B. Pakt Północnoatlantycki, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Sojusz 

Północnoatlantycki 

C. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 

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

 


