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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. „Hotel Lambert” powstał z inicjatywy: 
a) Joachima Lelewela 
b) Adama Jerzego Czartoryskiego 
c) Szymona Konarskiego 
d) Karola Libelta 

2. Pierwszy lot samolotem miał miejsce: 
a) w I poł. XVIII w. 
b) w II poł. XIX w.  
c) w II poł.  XVIII w. 
d) w I poł. XIX w. 

3. W której z poniższych bitew Polacy przyczynili się do 
zwycięstwa nad oponentami Napoleona? 

a) Bitwa pod Lipskiem 
b) Bitwa pod Auerstadt 
c) Bitwa pod Jeną 
d) Bitwa w wąwozie Somosierra 

4. Informacji o autorze dzieła „O poprawie 
Rzeczypospolitej” w słowniku należy szukać pod 
literą: 

a) R 
b) A  
c) F 
d) M 

5. Jan Matejko na jednym ze swych obrazów ujął 
generała broniącego okopów Woli. Był to: 

a) gen. Skrzynecki 
b) gen. Rybiński 
c) gen. Sowiński 
d) gen. Chłopicki 

 

6. Romuald Traugutt był dyktatorem powstania: 
a) listopadowego 
b) krakowskiego 
c) styczniowego 
d) wielkopolskiego 

7. „Nocą paskiewiczowską” nazywa się okres: 
a) w Królestwie Polskim po powstaniu 

listopadowym 
b) w Wielkopolsce po powstaniu styczniowym 
c) w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym 
d) w Wielkopolsce po powstaniu listopadowym 

8. Jakiej narodowości był inicjator pierwszych 
nowożytnych igrzysk olimpijskich (1896r.)? 

a) Niemieckiej 
b) Francuskiej 
c) Włoskiej 
d) Greckiej 

9. „Błękitną armią” w trakcie I wojny światowej 
dowodził: 

a) gen. Haller 
b) Piłsudski 
c) Dmowski 
d) gen. Dowbór-Muśnicki 

10. Abraham Lincoln pełnił funkcję prezydenta Stanów 
Zjednoczonych podczas: 

a) wojny o niepodległość 
b) wojny secesyjnej 
c) wojny światowej 
d) wojen z Indianami 

PYTANIA ZA 4 PUNKTY 

11. Warszawa nigdy nie znajdowała się pod zaborem: 
a) pruskim 
b) rosyjskim 
c) austriackim 
d) pruskim i austriackim 

12. Który z Polaków brał udział w wojnie 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych? 

a) Książę Józef Poniatowski 
b) Kazimierz Pułaski 
c) Jan Henryk Dąbrowski 
d) Stanisław Staszic 
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13. Do konfederacji targowickiej przyłączył się m.in.: 
a) Ignacy Potocki 
b) Król Stanisław August Poniatowski 
c) Stanisław Małachowski 
d) Julian Ursyn Niemcewicz 

14. Uniwersał połaniecki został wydany: 
a) na początku XIX w. 
b) pod koniec XVII w. 
c) przez Tadeusza Kościuszkę 
d) z polecenia króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego 

15. Na obrazie Matejki upamiętniającym uchwalenie 
Konstytucji 3 maja tłum niesie na swoich 
ramionach: 

a) Stanisława Małachowskiego 
b) Hugona Kołłątaja 
c) Stanisława Augusta Poniatowskiego 
d) Stanisława Staszica 

16. Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego nie 
powstało: 

a) Królestwo Polskie 
b) Księstwo Poznańskie 
c) Wolne Miasto Kraków 
d) Generalne Gubernatorstwo 

 

17. Hipolit Cegielski był związany z: 
a) Warszawą 
b) Poznaniem 
c) Krakowem 
d) Łodzią        

18. Postać Feliksa Dzierżyńskiego połączysz z 
ideologią: 

a) faszyzmu 
b) nazizmu 
c) komunizmu 
d) polonocentryzmu 

19. Definitywny koniec autonomii Rzeczpospolitej 
Krakowskiej wyznaczyła: 

a) klęska powstania listopadowego 
b) przegrana powstania krakowskiego 
c) zdrada jakiej dopuścili się senatorowie 

krakowscy 
d) działalność ukraińskich nacjonalistów 

20. Podczas rewolucji francuskiej została w 1793 r. 
ścięta królowa: 

a) Maria Ludwika 
b) Anna Maria 
c) Maria Antonina 
d) Anna Antonina
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21. Papież Leon XIII zasłynął, jako reformator encykliką 
wydaną w 1891 roku. Jak brzmiał jej tytuł? 

a) „Centessimus annus” 
b) „Lumen gentium” 
c)  „Redemptoris missio” 
d) „Rerum novarum” 

22. Rewolucjonista francuski, wydawca gazety 
Przyjaciel Ludu, którego śmierć uwiecznił Louis 
David w jednym ze swoich dzieł to: 

a) Jean-Paul Marat 
b) Maksymilian Robespierre 
c) Georges Danton 
d) Edmund Burke 

23. Obok Hugona Kołłątaja głównym autorem tekstu 
Konstytucji 3 maja był: 

a) Scypion Piattoli 
b) Bernardo Belotti 
c) Dominik  Merlini 
d) Camillo Cavour 

24. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych 
zakończyła się pokojem w: 

a) Waszyngtonie 
b) Londynie 
c) Nowym Yorku 
d) Paryżu 

25. Ksawery Drucki-Lubecki pełnił w Królestwie Polskim 
funkcję: 

a) ministra skarbu 
b) ministra wojny 
c) namiestnika Królestwa Polskiego 
d) prezydenta 

26. Włoski bohater narodowy, który przyczynił się do 
zjednoczenia Włoch w XIX wieku to: 

a) Giuseppe Garibaldi 
b) Benito Mussolini 
c) Gustavo Chianti 
d) Carlo Canini  

27. ZSRR wycofało się z działań wojennych podczas  
I wojny światowej, podpisując: 

a) Traktaty w Compiegne 
b) Traktat petersburski 
c) Traktat brzeski 
d) Traktat moskiewski                      

28.   Prusy zostały ogłoszone królestwem: 
a) w XVII w.  
b) w XVIII w. 
c) w XIX w. 
d) w XV w. 

29. Jednym z dowódców Komuny Paryskiej był: 
a) Jan Henryk Dąbrowski 
b) Romuald Traugutt 
c) Jarosław Dąbrowski 
d) Feliks Dzierżyński 

30. Włączona do Konstytucji 3 maja ustawa 
o miastach królewskich: 

a) rozszerzała prawa mieszczan 
b) likwidowała monarchię patrymonialną 
c) nadała pięciu miastom tytuł „królewskich” 
d) ustanawiała instytucję straży miejskiej 
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