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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. Ignacy z Loyoli był założycielem zakonu: 
a) karmelitów bosych 
b) jezuitów 
c) bonifratrów 
d) kiartuzów 

2. Który ze statków nie uczestniczył w pierwszej wyprawie 
Kolumba?  

a) Nina 
b) Pinta 
c) Santa Margarita 
d) Santa Maria 

3. Od imienia Vespucciego nazwano: 
a) Azję 
b) Australię 
c) Amerykę 
d) Antarktydę 

4. Średniowiecznym zakonem żebraczym nie byli: 
a) karmelici 
b) franciszkanie 
c) benedyktyni 
d) dominikanie 

5. Jednym z najpopularniejszych średniowiecznych miejsc 
pielgrzymkowych było miejsce, w którym odkryto grób 
św. Jakuba. Jak nazywa się ta miejscowość? 

a) Canterbury 
b) Montserrat 
c) Santiago de Compostela 
d) Turyn 

 
 

6. Termin Biblia pauperum pochodzący z czasów 
średniowiecza oznacza: 

a) „Biblię podróżnych” 
b) „Biblię pobożnych” 
c) „Biblię ubogich” 
d) „Biblię papieży” 

7. Dzieło Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” 
ukazało się w wieku: 

a) XV 
b) XVIII 
c) XVII 
d) XVI 

8. Gdzie znajduje się jedyne w Polsce dzieło Leonarda da 
Vinci? 

a) w Muzeum Czartoryskich w Krakowie 
b) na Wawelu 
c) w Zamku Królewskim w Warszawie 
d) w Muzeum Zamojskim 

9. Związek miast handlowych Europy Północnej z czasów 
średniowiecza i początków epoki nowożytnej to: 

a) Hanza 
b) Gildia 
c) Przymierze Północne 
d) Olifania 

10. W Kruszwicy, miejscu związanym z legendą o Popielu stoi 
wieża zbudowana w XIV wieku. Wzniósł ją: 

a) Bolesław Krzywousty 
b) Bolesław Chrobry 
c) Kazimierz Wielki 
d) Władysław Jagiełło 

PYTANIA ZA 4 PUNKTY 

11. Rembrandt van Rijn był holenderskim: 
a) kupcem 
b) architektem 
c) malarzem 
d) wodzem 

 

12. Podczas której z wypraw krzyżowych zdobyto Bizancjum? 
a) II 
b) V 
c) IV 
d) VI 
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13. Kraje leżące na wschodnim, azjatyckim wybrzeżu 
Morza Śródziemnego określa się mianem: 

a) Lewantu 
b) Sawantu 
c) Vanuatu 
d) Terebintu 

14. W Gąsawie, w 1227 roku zginął: 
a) książę Leszek Biały 
b) król Leszek Biały 
c) król Leszek Czarny 
d) książę Leszek Czarny 

15. Największa gotycka ceglana świątynia w Europie to: 
a) kościół Mariacki w Gdańsku 
b) opactwo w Canterbury 
c) katedra na Wawelu 
d) opactwo w Glastonbury 

16. Quoetzalcoatl był: 
a) azteckim bogiem 
b) inkaskim wojownikiem 
c) królem Majów 
d) księciem Tolteków 

 
 
 
 
 

17. Jan Matejko w jednym ze swoich dzieł ujął moment, w 
którym wielki mistrz zakonu krzyżackiego oddaje hołd 
Zygmuntowi Staremu. Z jakiej dynastii pochodził ów 
wielki mistrz? 

a) Habsburgów 
b) Hohenzollernów 
c) Wettynów 
d) Wirtembergów  

18. Próba unieważnienia małżeństwa, z którą żoną 
Henryka VIII, stała się przyczyną wypowiedzenia 
zwierzchności papieżowi? 

a) Katarzyną Aragońską 
b) Anną Boleyn 
c) Katarzyną Howard 
d) Jane Seymour 

19. Architekci barokowi za wzór świątyni tego okresu 
uznali kościół: 

a) Il Gesu w Rzymie 
b) Sagrada Familia w Barcelonie 
c) Bazylikę św. Piotra w Rzymie 
d) Santa Maria della Salute w Wenecji 

20. Początek ery muzułmańskiej wyznacza ucieczka 
Mahometa z Mekki do Medyny, czyli: 

a) Hidżra 
b) Kaaba 
c) Szariat 

d) Sunna
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21. Pełniąc zawód bednarza w średniowieczu  miał(a)byś 
kontakt z: 

a) gliną 
b) mąką  
c) zwierzętami 
d) drewnem 

22. Słynna Alhambra, pamiątka po obecności 
muzułmanów w Hiszpanii, jest: 

a) meczetem 
b) pałacem 
c) biblioteką 
d) portem 

23. Chcąc zobaczyć przykład architektury romańskiej, 
wybrałbyś: 

a) zamek krzyżacki w Gniewie 
b) katedrę we Fromborku 
c) rotundę św. Prokopa w Strzelnie 
d) kościół Mariacki w Krakowie 

24. Teatr Szekspira nosił nazwę: 
a) „Le Monde” 
b) „Moulin Rouge” 
c) „The Globe” 
d) „Shakespeare Theatre” 

25. Jednym ze skutków bitwy pod Legnicą w 1241 roku 
było: 

a) zjednoczenie państwa polskiego 
b) zahamowanie tendencji zjednoczeniowych 
c) wzrost gospodarczy Polski 
d) rozpad państwa krzyżackiego 

26. „Komturia” jest pojęciem związanym z: 
a) handlem zbożem w XVI w. 
b) średniowiecznymi zakonami rycerskimi 
c) działalnością konkwistadorów 
d) przechowywaniem klejnotów królewskich 

27. Wybierając się Szlakiem Orlich Gniazd, z pewnością 
nie odwiedzisz zamku (lub zamkowych ruin) w: 

a) Ojcowie 
b) Pieskowej Skale 
c) Podzamczu k/Ogrodzieńca 
d) Malborku 

28. Bunt mieszczan krakowskich w 1311 r. pod wodzą 
wójta Alberta był skierowany przeciwko: 

a) księciu Władysławowi Łokietkowi 
b) księciu Wacławowi II 
c) królowi Przemysłowi II 
d) Henrykowi IV Probusowi 

29. Za wzorzec ascety w średniowieczu był stawiany: 
a) św. Paweł 
b) św. Benedykt  
c) św. Szymon Słupnik 
d) św. Ignacy Loyola 

30. W którym soborze brał udział Paweł Włodkowic? 
a) Trydenckim 
b) Laterańskim II 
c) Laterańskim IV 
d) w Konstancji 
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