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Sprawdź, czy arkusz testowy  jest dopasowany do Twojej kategorii klasowej i czy  jest obustronnie zadrukowany. Do każdego 

pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest jedna 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.  

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Historyczny! 

 
Pytania za 3 punkty: 

1. Biblioteka Raczyńskich została założona w I poł. XIX w. na terenie: 
A) Królestwa Polskiego     B) Rzeczpospolitej Krakowskiej  
C) Wielkiego Księstwa Poznańskiego   D) Galicji i Lodomerii 
 
2. Pierwsza na świecie linia kolejowa powstała w państwie, w którym: 
A) Louis Jacques Daguerre wynalazł fotografię  B) Wilhelm Roentgen odkrył promienie X 
C) James Watt skonstruował maszynę parową  D) Thomas Edison prowadził eksperymenty z elektrycznością 
 
3. W wyniku wojny krymskiej: 
A) Rosja przejęła kontrolę nad cieśninami czarnomorskimi B) Turcja zyskała większe wpływy w dorzeczu Dniepru 
C) Morze Czarne zostało strefą neutralną   D) Wielka Brytania zdobyła Krym 
 
4. Wynalazek lampy naftowej ludzie XIX wieku zawdzięczali: 
A) Brytyjczykowi  B) Rosjaninowi   C) Włochowi   D) Polakowi 
 
5. Pierwszym filmem w historii było: 
A) “Podniesienie mostu na Tamizie”    B) "Wyjście robotników z fabryki" 
C) “Wejście na wieżę Eiffle’a nocą”    D) “Kilka chwil z życia artysty” 
 
6. Sufrażystki w XIX wieku walczyły o: 
A) wyzwolenie niewolników z plantacji amerykańskich  B) prawo do zakładania związków zawodowych 
C) prawo wyborcze dla kobiet     D) dostęp do edukacji dla robotników 
 
7. Niemieckie Towarzystwo Marchii Wschodniej było w skrócie nazywane: 
A) Hogatą   B) Hakatą   C) Hanzą   D) Helvetiką 
 
8. Tak zwana "ustawa kagańcowa" odbierała Polakom prawo do używania na zgromadzeniach publicznych: 
A) aparatów fotograficznych B) języka ojczystego   C) tytoniu   D) cylindrów 
 
9. O miejscu najbardziej krwawej bitwy I wojny światowej przeczytasz w "Podręcznym słowniku historycznym" pod 
literą: 
A) M    B) S    C) V    D) W 
 
10. Amerykański statek, którego zatopienie było jedną z przyczyn przystąpienia USA do I wojny światowej, nosił nazwę: 
A) "Lusitania"   B) "Brittanic"   C) "Titanic"   D) "Aurora" 
 

Pytania za 4 punkty: 
11. "Odrodzona Polska powinna być monarchią konstytucyjną" - takie słowa mógłby wygłosić członek: 
A) Towarzystwa Demokratycznego Polskiego  B) Gromad Ludu Polskiego 
C) Wolnomularstwa Narodowego    D) Hotelu Lambert 
 
12. Który polityk mówił o rozwiązywaniu problemów "krwią i żelazem"? 
A) Giuseppe Garibaldi  B) Klemens Metternich  C) Otto von Bismarck  D) Camillo Cavour 
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13. W 1805 roku Warszawa była pod panowaniem: 
A) francuskim   B) rosyjskim   C) pruskim   D) austriackim 
 
14. Wskaż zestawienie wyłącznie nazwisk postaci związanych z ruchem socjalistycznym: 
A) Smith, Mill, Bentham     B) Fourier, Owen, Saint-Simon  
C) Kossuth, Metternich, Talleyrand   D) Rhodes, Burke, Marks 
 
15. Zwolenników współpracy z państwami centralnymi w dążeniu do niepodległości nazywano: 
A) aktywistami   B) pasywistami   C) lojalistami   D) centralistami 
 
16. "Żadnych marzeń, panowie" to ponoć słowa: 
A) króla Wielkiej Brytanii B) cesarza Prus   C) gubernatora Austrii  D) cara Rosji 
 
17. Oglądając film p.t. "Najwięksi malarze epoki romantyzmu", możesz spodziewać się informacji o: 
A) Vincencie van Gogh  B) Henri Matisse  C) Williamie Turnerze  D) Edgarze Degas 
 
18. Omnibusy były napędzane siłą: 
A) energii elektrycznej  B) pary    C) silnika spalinowego  D) konia 
 
19. Wskaż wydarzenie, które miało miejsce najpóźniej: 
A) strajk dzieci we Wrześni    B) uwłaszczenie chłopów pod zaborem rosyjskim 
C) bunt Jakuba Szeli     D) obchody trzydziestej rocznicy powstania listopadowego 
 
20. Według m.in. Józefa Piłsudskiego "polskim Piemontem" miały być ziemie: 
A) zaboru rosyjskiego  B) zaboru pruskiego  C) zaboru austriackiego  D) Pomorza Gdańskiego 

 
Pytania za 5 punktów: 

21. Używany wcześniej kołowrotek został w XIX wieku zastąpiony przędzarką wózkową o potocznej nazwie: 
A) "spinning Wilma"  B) "spinning Jenny"  C) "spinning Henrietta"  D) "spinning Kathleen" 
 
22. Luddyści byli: 
A) przekonani o tym, że najważniejsza w życiu jest dobra zabawa i przyjemność   B) przeciwnikami industrializacji 
C) zaangażowani w walkę o uwłaszczenie chłopów   D) zwolennikami monarchii konstytucyjnej 
 
23. Wskaż poprawny szereg chronologiczny wydarzeń powstania listopadowego: 
A) ogłoszenie detronizacji cara - atak na Belweder - kapitulacja Warszawy - bitwa pod Ostrołęką 
B) atak na Belweder - kapitulacja Warszawy - ogłoszenie detronizacji cara - bitwa pod Ostrołęką 
C) atak na Belweder - bitwa pod Ostrołęką - ogłoszenie detronizacji cara - kapitulacja Warszawy 
D) atak na Belweder - ogłoszenie detronizacji cara - bitwa pod Ostrołęką - kapitulacja Warszawy  
 
24. Konstytucję Królestwu Polskiemu narzucił “z góry” Aleksander I. To oznacza, że była: 
A) oktrojowana   B) absolutystyczna  C) burżuazyjna   D) despotyczna 
 
25. W ruchu ludowym w XIX wieku działał między innymi: 
A) Feliks Dzierżyński  B) Józef Piłsudski  C) Wincenty Witos  D) Roman Dmowski 
 
26. Utworzenie Austro-Węgier miało miejsce: 
A) po wojnie francusko-pruskiej  B) w tym samym roku, w którym powstał Związek Północnoniemiecki 
C) przed zjednoczeniem Włoch  D) przed zniesieniem niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
 
27. Prowokacyjna wiadomość, która stała się przyczyną wojny francusko-pruskiej (1870-1871), to: 
A) telegram frankfurcki  B) depesza emska  C) list berliński   D) notatka wiedeńska 
 
28. Bitwa pod Tannenbergiem z czasów I wojny światowej odbyła się mniej więcej w tym samym miejscu, co bitwa pod 
Grunwaldem (1410 r.). Ile lat dzieliło obydwie bitwy? 
A) 500     B) 506    C) 504    D) 508 
 
29. Miała miejsce w 1916 roku. Jej skutkiem było zdobycie przez Rosjan Galicji Wschodniej i Bukowiny. Około 400 tysięcy 
Niemców i Austriaków dostało się do niewoli. Mowa o: 
A) kontrze Mikołaja II  B) kampanii Bismarcka  C) strategii Focha  D) ofensywie Brusiłowa 
 
30. Wskaż poprawny szereg chronologiczny dotyczący wydarzeń w Rosji w latach 1917 - 1918: 
A) wybuch rewolucji lutowej - abdykacja Mikołaja II - przejęcie władzy przez bolszewików - traktat brzeski 
B) traktat brzeski - abdykacja Mikołaja II - wybuch rewolucji lutowej - przejęcie władzy przez bolszewików  
C) wybuch rewolucji lutowej - przejęcie władzy przez bolszewików - abdykacja Mikołaja II - traktat brzeski 
D) abdykacja Mikołaja II - wybuch rewolucji lutowej - przejęcie władzy przez bolszewików - traktat brzeski 


