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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. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie.  

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Historyczny!  
Pytania za 3 punkty

1. Stolicą Cesarstwa Bizantyńskiego był: 
A) Akwizgran   B) Rzym   C) Konstantynopol  D) Babilon 
 
2. Templariusze nosili na płaszczach czerwone krzyże, krzyżacy - czarne. Krzyże jakiego koloru nosili na płaszczach 
joannici? 
A) zielony   B) brązowy   C) purpurowy   D) żółty 
 
3. Synem Bolesława Krzywoustego nie był:  
A) Konrad Mazowiecki  B) Henryk Sandomierski C) Kazimierz Sprawiedliwy D) Bolesław Kędzierzawy 
 
4. Spośród wymienionych budowli najwcześniej powstała: 
A) kolumna Trajana w Rzymie    B) Hagia Sophia w Konstantynopolu 
C) katedra Notre Dame w Paryżu   D) świątynia Ateny na Akropolu 
 
5. Rodzajem pisma, które powstało w średniowieczu jest: 
A) pismo klinowe  B) alfabet łaciński  C) minuskuła karolińska  D) alfabet fenicki. 
 
6. Saturn był w mitologii rzymskiej utożsamiany z greckim: 
A) Zeusem   B) Kronosem   C) Hermesem   D) Dionizosem. 
 
7. Skutkiem rewolucji neolitycznej było: 
A) zaprzestanie polowań na dzikie zwierzęta  B) wynalezienie pisma 
C) przejście do osiadłego trybu życia   D) wynalezienie pierwszych narzędzi 
 
8. Nad Żółtą Rzeką rozwinęła się w starożytności cywilizacja: 
A) Indii    B) Chin    C) Sumeru   D) Izraela 
 
9. Ostatni król z dynastii Piastów: 
A) sprowadził do Polski Krzyżaków   B) doprowadził do utworzenia uniwersytetu w Warszawie  
C) wzmocnił obronę państwa    D) podzielił państwo na dzielnice 
 
10. Które spośród poniższych zdań dotyczy przedstawiciela średniowiecznego stanu mieszczańskiego? 
A) Jego głównym zajęciem była uprawa ziemi i hodowla zwierząt.   B) Jeśli był rzemieślnikiem, mógł być członkiem cechu. 
C) Był zobowiązany do oddawania dziesięciny.  D) Chłopi, którzy byli mu poddani, oddawali mu część plonów. 
 

Pytania za 4 punkty 

11. Wiedząc, że Rzymianie liczyli lata od założenia miasta Rzym, możesz obliczyć, że bieżący rok byłby według nich: 
A) 1266    B) 2772    C) 1243    D) 2295 
 
12. Który z średniowiecznych zawodów rzemieślniczych nie zajmował się wyrabianiem części uzbrojenia? 
A) grotnik   B) płatnerz   C) kowal   D) bednarz 
 
13. Wiedząc o tym, że Wrocław jest miastem założonym na prawie niemieckim, możesz przypuszczać, że: 
A) w jego centrum znajdował się owalny plac  B) wokół miasta wykopano głęboką fosę 
C) od rynku odchodziły prostopadłe ulice  D) w centralnym punkcie rynku stała gotycka katedra 
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14. Władysław Herman był: 
A) wnukiem Bolesława Chrobrego   B) dziadkiem Mieszka Starego 
C) bratem Bolesława Śmiałego    D) dziadkiem Bolesława Krzywoustego 
 
15. Sześcioramienna gwiazda i siedmioramienny świecznik to symbole religii: 
A) która powstała w I wieku naszej ery   B) której wyznawcy modlą się w meczecie 
C) której podstawą jest między innymi dekalog  D) która rozwinęła się w dolinie Gangesu 
 
16. Dyktator w starożytnym Rzymie nie był: 
A) powoływany na określony czas   B) uprawniony do podejmowania samodzielnych decyzji 
C) jednym z urzędów republiki rzymskiej  D) tyranem, który zdobył władzę siłą 
 
17. Spośród poniższych postaci czynny udział w życiu politycznym starożytnych Aten mógł/mogła brać:  
A) niewolnik, od urodzenia mieszkający w Atenach B) kobieta, której oboje rodziców było Ateńczykami 
C) pełnoletni przybysz z innego kraju   D) piętnastolatek, z pochodzenia Ateńczyk 
 
18. Autorem “Odysei” był: 
A) rzymski poeta     B) ten sam twórca, który napisał także “Eneidę” 
C) wybitny mówca i polityk ateński   D) autor, który opisał również przebieg wojny trojańskiej 
 
19. W akcie hołdu lennego senior otrzymywał: 
A) lenno, czyli ziemię      B) opiekę wasala 
C) wsparcie wojskowe w przypadku prowadzenia wojny  D) posiadłość - najczęściej dwór lub zamek 
 
20. Wskaż grupę postaci, w której zostali zebrani wyłącznie królowie z dynastii Piastów: 
A) Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Krzywousty B) Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały, Władysław Jagiełło 
C) Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II  D) Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Śmiały 
 

Pytania za 5 punktów 

21. Ile cudów świata starożytnego znajdowało się na kontynencie afrykańskim? 
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4. 
 
22. Skutkiem wydania edyktu mediolańskiego było: 
A) rozpoczęcie kolejnych prześladowań chrześcijan  B) zburzenie świątyni Zeusa w Olimpii 
C) zaprzestanie organizowania igrzysk olimpisjkich  D) zaprzestanie prześladowań chrześcijan 
 
23. Który z poniższych europejskich władców nie był cesarzem? 
A) Justynian V   B) Otton I   C) Konstantyn Wielki  D) Grzegorz VII 
 
24. Spośród wymienionych wydarzeń najwcześniej miało miejsce: 
A) ustanowienie konstytucji Nihil Novi    B) zawarcie unii w Krewie 
C) podpisanie pokoju toruńskiego po wojnie trzynastoletniej D) stoczenie bitwy pod Grunwaldem 
 
25. W XIV wieku Polska była w unii personalnej: 
A) z Rusią i Litwą  B) tylko z Litwą   C) z Węgrami i Litwą  D) tylko  z Rusią 
 
26. Na granicach swojego państwa marchie utworzył: 
A) Karol Wielki   B) Justynian Wielki  C) Hammurabi   D) Herod Wielki 
 
27. Spośród poniższych zdań dotyczących Cesarstwa Rzymskiego, wskaż fałszywe: 
A) od początku jego istnienia w granicach Cesarstwa znajdowała się Galia         B) jego początki to II połowa I wieku p.n.e. 
C) pierwszym cesarzem był autor powiedzenia “Kości zostały rzucone”  
D) w jego granicach powstała religia chrześcijańska 
 
28. Pozytywnym skutkiem wypraw krzyżowych było: 
A) utworzenie Królestwa Jerozolimskiego, które przetrwało do 1492 roku 
B) przejęcie od Arabów niektórych zdobyczy cywilizacyjnych 
C) odzyskanie szlaków handlowych biegnących na Daleki Wschód 
D) wzmocnienie znaczenia Bizancjum na Bliskim Wschodzie 
 
29. W XIII wieku miało miejsce: 
A) najechanie ziem polskich przez Tatarów  B) zjednoczenie państwa polskiego przez Władysława Łokietka 
C) obrona Głogowa przed najazdem cesarza niemieckiego  D) utworzenie Akademii Krakowskiej 
 
30. Na skutek pokoju toruńskiego w 1466 r. Polska odzyskała: 
A) Wielkopolskę  B) Śląsk    C) Pomorze Gdańskie  D) Małopolskę 


