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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. W który dzień tygodnia odbywały się słynne obiady 
wydawane przez Stanisława Augusta Poniatowskiego? 

a) we wtorek  
b) w czwartek  
c) w sobotę  
d) w niedzielę 

2. Pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich znajdowało się 
w:  

a) Gnieźnie  
b) Poznaniu  
c) Krakowie 
d) Warszawie 

3. Która z poniższych cech nie odnosi się do budowli 
gotyckiej? 

a) smukłe wieże  
b) witraże  
c) małe okna  
d) ostre łuki 

4. Stowarzyszenie rzemieślników nosiło w średniowieczu 
nazwę: 

a) cechu  
b) hanzy 
c) kartelu 
d) wiecu 

5. U płatnerza zaopatrywali się: 
a) rolnicy  
b) rycerze 
c) mnisi  
d) wędrowni aktorzy 

 
 

6. Na czele zakonu krzyżackiego stał: 
a) przeor  
b) opat  
c) generał  
d) wielki mistrz 

7. Wyobraź sobie, że jesteś renesansowym kupcem 
cierpiącym na chorobą morską. Którą z poniższych roślin 
mógłbyś dostarczyć do Europy korzystając wyłącznie 
z drogi lądowej? 

a) paprykę  
b) pomidory 
c) kukurydzę  
d) imbir 

8. Ozdobne zakończenie rynny w kształcie głowy potwora, 
które możesz spotkać oglądając średniowieczne katedry 
to: 

a) gargulec  
b) gremlin 
c) gnom  
d) sowizdrzał 

9. Św. Wojciech, uznawany za jednego z patronów Polski, 
był biskupem: 

a) Pragi  
b) Poznania 
c) Krakowa  
d) Kwerfurtu 

10. Pierwsi władcy Polski spoczywają w katedrze: 
a) w Poznaniu  
b) w Krakowie 
c) w Gnieźnie 
d) w Warszawie 

PYTANIA ZA 4 PUNKTY 

11. Zwiedzając Zamek na Wawelu możesz obejrzeć 
bogatą kolekcję wiszących na ścianach tkanin. Są to: 

a) westybule  
b) kilty  
c) arrasy  
d) turbany 

12. Mieszkaniec Krakowa pod rządami Zygmunta Augusta 
mógł powiedzieć o sobie, że żyje w wieku: 

a) złotym 
b) srebrnym 
c) brązowym  
d) miedzianym 
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13. Charakterystycznym elementem polskiej formacji 
bojowej, która odniosła zwycięstwo pod Wiedniem  
w 1683 roku były: 

a) skrzydła 
b) srebrne ostrogi 
c) podwójne lance 
d) czarne chorągwie 

14. Krakowska legenda o hejnale mariackim wspomina 
o najeździe: 

a) szwedzkim  
b) tatarskim 
c) niemieckim 
d) czeskim 

15. Wskaż nazwisko, które nie kojarzy ci się z reformami 
w XVIII-wiecznej Polsce: 

a) Stanisław Małachowski 
b) Hugo Kołłątaj 
c) Stanisław Hozjusz 
d) Stanisław Staszic 

16. Putto jest charakterystycznym elementem wystroju 
budowli: 

a) renesansowych 
b) barokowych 
c) klasycystycznych 
d) antycznych 

17. Które z poniższych wydarzeń miało miejsce 
najwcześniej? 

a) założenie Akademii Krakowskiej  
b) unia polsko-litewska w Krewie 
c) śmierć Kazimierza Wielkiego 
d) wstąpienie na tron polski królowej Jadwigi 

18. Bohater czasów potopu szwedzkiego, wspomniany 
w hymnie narodowym to: 

a) Jan Henryk Dąbrowski 
b) Stefan Czarnecki 
c) Jarosław Dąbrowski 
d) Augustyn Kordecki 

19. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu to dzieło 
architektury: 

a) średniowiecznej  
b) renesansowej 
c) barokowej 
d) klasycystycznej 

20. Jako rycerz włoski najprawdopodobniej wybrałbyś 
wstąpienie do zakonu? 

a) templariuszy 
b) krzyżackiego 
c) joannitów 
d) kawalerów mieczowych 

 

PYTANIA ZA 5 PUNKTÓW 

21. Mistrz snycerski, twórca ołtarza w kościele 
mariackim w Krakowie oraz postać z filmu „Historia 
żółtej ciżemki” to: 

a) Wit Stwosz  
b) Wincenty Kadłubek 
c) Hans Memling 
d) Gall Anonim 

22. Stolica państwa polskiego została przeniesiona 
z Gniezna do Krakowa: 

a) w XI w.  
b) w XII w. 
c) w XIII w.  
d) w XIV w. 

23. Goście uczty u Wierzynka mogliby o mieście,  
w którym wtedy przebywali usłyszeć: 

a) legendę o Warsie i Sawie 
b) legendę o Poznańskich Koziołkach 
c) legendę o Smoku Wawelskim 
d) legendę o Bazyliszku 

24. Pierwszym Europejczykiem, który przepłynął przez 
cieśninę łączącą Ocean Atlantycki ze Spokojnym był: 

a) Krzysztof Kolumb 
b) Vasco da Gama 
c) Bartłomiej Diaz 
d) Ferdynand Magellan 

25. Hernan Cortez, zdobywca Meksyku, podbił: 
a) Azteków 
b) Inków 
c) Apaczów 
d) Siuksów 

26. Językiem ojczystym pierwszego polskiego króla 
elekcyjnego był: 

a) włoski 
b) francuski 
c) węgierski 
d) polski 

27. Gdybyś chciał przeczytać w encyklopedii biografię 
twórcy maszyny parowej, szukałbyś pod literą: 

a) V  
b) W 
c) C 
d) S 

28. Pokój z krzyżakami w 1466 r. został zawarty  
w mieście, w którym dzisiaj możesz zobaczyć: 

a) Długi Targ 
b) Krzywą Wieżę 
c) Pałac Górków 
d) Panoramę Racławicką 

29. Kaplica Sykstyńska, ozdobiona freskami Michała 
Anioła, znajduje się w: 

a) San Marino 
b) Wenecji 
c) Watykanie 
d) Mediolanie 

30. Jan Kiliński był z zawodu: 
a) kupcem 
b) szewcem 
c) bednarzem 
d) księdzem 
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