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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. Od 2003 roku w wielu miastach w Polsce w jedną noc 
w roku zostają otwarte muzea i zorganizowane 
mnóstwo atrakcji. Jak nazywa się to wydarzenie? 
a) Drzwi Otwarte w Muzeum  
b) Państwowy Dzień Muzeów  
c) Święto Muzealne  
d) Noc Muzeów 

2. Która z poniższych postaci nie była władcą 
starożytnego państwa? 
a) Platon  
b) Ramzes XII  
c) Juliusz Cezar  
d) Aleksander Wielki 

3. W skansenie raczej nie znajdziesz: 
a) zabytkowej maselnicy  
b) drewnianego żurawia  
c) popiersia rzymskiego wodza  
d) dziewiętnastowiecznej chaty 

4. Genealogia to nauka zajmująca się badaniem: 
a) genów człowieka  
b) więzi rodzinnych  
c) historii Gotów  
d) historii pisma 

5. Rzymski bóg wojny to: 
a) Ares 
b) Romulus  
c) Mars 
d) Janus 

 

6. Które zwierzę było symbolem pierwszych chrześcijan? 
a) baranek  
b) gołębica 
c) ryba 
d) orzeł 

7. Szukając w Rzymie pozostałości po amfiteatrze, w 
którym niegdyś odbywały się walki gladiatorów, 
zapytał(a)byś o: 
a) Forum Romanum  
b) Koloseum  
c) Panteon  
d) Plac św. Piotra 

8. Sumerowie posługiwali się pismem: 
a) alfabetycznym  
b) klinowym  
c) hieroglifami  
d) Sumerowie nie posługiwali się pismem 

9. Przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka nazywamy: 
a) piktogramem  
b) Piktem  
c) pikselem 
d) piklem 

10. „Twój pokój to istna stajnia Augiasza!” – powiedziała 
mama Tomka. Miała na myśli, że pokój jej syna jest 
wyjątkowo: 
a) ciemny  
b) czysty 
c) brudny  
d) kolorowy

PYTANIA ZA 4 PUNKTY 

11. Początek rachuby czasu muzułmanów wiąże się z: 
a) powstaniem imperium Otomańskiego  
b) narodzinami Mahometa  
c) ucieczką Mahometa z Mekki do Medyny  
d) śmiercią Mahometa 

12. Rok 3569 przed Chr. to: 
a) I poł. XXXV w. przed Chr.  
b) II poł. XXXVI w.  
c) I poł. XXXVI w. przed Chr.  
d) II poł. XXXVI w. przed Chr. 
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13. Zwycięskim wodzom Rzymianie budowali łuki 
triumfalne. W późniejszych wiekach przejęto ten 
zwyczaj. Jeden z najsłynniejszych łuków 
triumfalnych stoi w: 
a) Paryżu  
b) Moskwie  
c) Krakowie  
d) Londynie 

14. W termach rzymskich mógł(a)byś:: 
a) pograć  
b) porozmawiać  
c) wykąpać się  
d) ogrzać się 

15. Twórcami pisma alfabetycznego byli: 
a) Grecy  
b) Fenicjanie  
c) Żydzi  
d) Rzymianie 

16. Szkło zostało wynalezione przez: 
a) Sumerów  
b) Egipcjan  
c) Fenicjan  
d) Rzymian 

17. Ateński sąd skorupkowy to inaczej: 
a) ostracyzm  
b) Areopag  
c) Akropol  
d) Areopag 

18.  W której z wojen szczególnie odznaczył się 
Perykles? 
a) Peloponeskiej  
b) z Persją  
c) z Rzymem  
d) z Macedonią 

19. Gimnazjon to: 
a) szkoła założona przez Platona  
b) miejsce spotkań Arystotelesa z uczniami  
c) starożytny kompleks budowli sportowych  
d) świątynia Aresa 

20. Okres czteroletniej przerwy między igrzyskami 
olimpijskimi nazywany był: 
a) olimpiadą  
b) kwadrygą  
c) kwartą 
d) kwartałem 

PYTANIA ZA 5 PUNKTÓW 

21. Ile pełnych wieków upłynęło od powstania Rzymu 
do edyktu mediolańskiego Konstantyna 
Wielkiego? 
a) 8  
b) 9  
c) 10  
d) 11 

22. Dymarka to rodzaj: 
a) pieca  
b) powozu  
c) sznura  
d) potrawy 

23. Dawny Babilon znajdowałby się dziś w: 
a) Iranie  
b) Iraku  
c) Persji 
d) Afganistanie 

24. Na którym ze wzgórz nie został wzniesiony Rzym? 
a) Awentyn  
b) Akropol  
c) Watykan  
d) Kapitol 

25. Afrodyta, według mitologii greckiej, miała za męża 
najbrzydszego z bogów. Jak miał na imię? 
a) Hades  
b) Hefajstos  
c) Ares  
d) Hermes 

 
 
 

 
26. W skład starożytnego pięcioboju nie wchodziła 

dyscyplina: 
a) skok w dal 
b) zapasy  
c) maraton  
d) rzut oszczepem 

27. W starożytności rzymskiego kupca mógłbyś 
spotkać w: 
a) bazylice  
b) oratorium  
c) pretorium  
d) cellarze 

28. Jeden z cesarzy odpowiedzialnych za 
prześladowania chrześcijan w starożytnym Rzymie 
miał na imię: 
a) Neron  
b) Juliusz Cezar 
c) Oktawian  
d) Konstantyn 

29. Który z poniższych Hellenów był sławnym 
lekarzem? 
a) Eskulap  
b) Hipokrates  
c) Arystoteles  
d) Paracelsus 

30. Achilles jest głównym bohaterem: 
a) „Odysei”  
b) „Iliady”  
c) „Antygony”  
d) „Eneidy” 
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