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Witaj. Sprawdź czy twój test jest zgodny z twoim wiekiem i jest obustronnie zadrukowany. Pamiętaj, do każdego pytania podane są  

4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest 1 poprawna, zaznacz ją na karcie odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie 

odpowiedź – E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby 

punktów przewidzianych dla danego pytania. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek, podręczników i innych pomocy 

naukowych. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą 

dostępne 6 tygodni po konkursie. Spróbuj swoich sił również w konkursie filmowym Filman. 

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Historyczny 2014! 
 
 

 

PYTANIA ZA 3 PUNKTY 
1. Menora to: 

a) siedmioramienny świecznik 
b) misa do rytualnych oczyszczeń 
c) nagrobek 
d) imię bogini Mezopotamskiej 

2. Brama Isztar znajdowała się w: 
a) Babilonie 
b) Jerozolimie 
c) Memfis 
d) Aleksandrii 

3. Która z dat jest uznawana, jako jedna z możliwych 
do określenia końca średniowiecza? 
a) 1492 
b) 1453 
c) 1455 
d) 1517 

4. Skrzynia, w której Izraelici przechowywali tablice 
Dekalogu to: 
a) Betel 
b) Arka Przymierza 
c) Święte Świętych 
d) Siloe 

5. W grobowcu pierwszego cesarza Chin znaleziono 
pokaźną armię figur żołnierzy wykonaną z:  
a) marmuru 
b) szkła 
c) złota 
d) terakoty 

 
 

6. Jako żołnierz rzymski, wysłany do budowy Wału 
Hadriana, udałbyś się z Rzymu: 
a) na północny zachód 
b) na południowy wschód  
c) na wschód 
d) na południe 

7. Komu, według jednego z greckich mitów, wykradł 
ogień Prometeusz? 
a) Hefajstosowi 
b) Heliosowi 
c) Zeusowi 
d) Aresowi 

8. Wyobraź sobie, że żyjesz w starożytnych Atenach. 
Chcąc zobaczyć dzieło Fidiasza, udasz się: 
a) do amfiteatru 
b) na agorę 
c) na Akropol 
d) na Areopag 

9. Zdanie: „Wiem, że nic nie wiem” jest 
przypisywane: 
a) Platonowi 
b) Talesowi z Miletu 
c) Arystotelesowi 
d) Sokratesowi 

10. Szyk hoplitów greckich, ustawionych ramię w 
ramię naprzeciwko wrogiego wojska, z 
wyciągniętymi przed siebie włóczniami nazwano: 
a) falangą 

b) testudo 

c) agonem 

d) agorą

PYTANIA ZA 4 PUNKTY 

11.  Hannibal został ostatecznie pokonany w bitwie pod: 
a) Kannami 
b) Heliopolis 
c) Zamą 
d) Tunisem 

12. Odyseusz, bohater jednego z eposów 
homeryckich, był królem: 

a) Itaki 
b) Troi 
c) Aten 
d) Sparty 
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13. Pozostałością po kulturze minojskiej jest: 
a) Lwia Brama 
b) Grób Agamemnona 
c) Pałac w Knossos 
d) labirynt Minotaura 

14. Rada starszych w starożytnej Sparcie nazywana 
była: 
a) gerontokracją 
b) geruzją 
c) eklezją 
d) eforami 

15. O Likurgu przeczytasz w artykule: 
a) „Historia starożytnej Sparty” 
b) „Wybitni ateńscy prawodawcy” 
c) „Politycy starożytnego Rzymu” 
d) „Władcy miast greckich w Azji Mniejszej” 

16. Która dyscyplina sportu  wchodziła w skład 
starożytnych igrzysk olimpijskich? 
a) pankration 
b) boks 
c) wyścigi konne 
d) rzut dyskiem 

 

17. Autorem słynnego okrzyku „Eureka” jest: 
a) Demokryt z Abdery 
b) Arystoteles 
c) Sokrates 
d) Archimedes 

18. „Ojcem historii” jest nazywany: 
a) Tytus Liwiusz 
b) Seneka 
c) Pliniusz Starszy 
d) Herodot 

19. Meander to: 
a) rodzaj ornamentu 
b) mędrzec ateński 
c) tarcza hoplity 
d) syn króla Minosa 

20. Jako broni zaczepnej w starożytności nie 
używano zazwyczaj: 
a) gladiusa 
b) hoplonu 
c) sarissy 
d) glewii 

 

PYTANIA ZA 5 PUNKTÓW 

21. Szlak bursztynowy prawdopodobnie przebiegał 
przez: 
a) Kraków 
b) Kalisz 
c) Kutno 
d) Kołobrzeg 

22. Jednym ze skutków wojny peloponeskiej był: 
a) spadek znaczenia Aten 
b) wybór Peryklesa na stratega 
c) spadek znaczenia Sparty 
d) upadek potęgi Persji 

23. Atrybutem liktorów i zarazem symbolem władzy 
był/a: 
a) wiązka rózg 
b) czerwona chorągiew 
c) napis SPQR 
d) szata z bisioru 

24. Słynna świątynia w Abu Simbel w Egipcie 
powstała za panowania: 
a) Ramzesa II 
b) Tutenchamona 
c) Kleopatry 
d) Echnatona 

25. Oddział Nieśmiertelnych miał w swojej armii: 
a) Temistokles 
b) Miltiades 
c) Kserkses 
d) Leonidas 

 
 
 
 

26. Przykładem dzieła sztuki okresu hellenistycznego 
nie jest: 

a) Wenus z Milo 
b) Nike z Samotraki 
c) Partenon 
d) Wielki Ołtarz Zeusa 

27. Wskaż jeden z obowiązków edyla: 
a) organizacja igrzysk 
b) ogłaszanie triumfu zwycięskiego wodza 
c) podawanie wina cesarzowi 
d) niesienie chorągwi na czele wojsk 

28. Który z cesarzy rzymskich wprowadził dominat, 
jako formę rządów? 

a) Juliusz Cezar 
b) Dominian 
c) Oktawian 
d) Dioklecjan 

29. Władca babiloński, który zdobył Jerozolimę 
i przesiedlił jej mieszkańców, dając tym samym 
początek tzw. niewoli babilońskiej to: 

a) Nabuchodonozor II 
b) Sargon II Wielki 
c) Asurbanipal 
d) Hammurabi 

30. W skład pierwszego triumwiratu w czasach 
starożytnego Rzymu, nie wchodził: 

a) Gnejusz Pompejusz 
b) Marek Antoniusz 
c) Marek Krassus 
d) Juliusz Cezar 

 

 
 


