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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. Dzień 15 sierpnia, data zwycięstwa nad armią rosyjską 
w 1920 r., jest obchodzony, jako: 

a) Dzień Ułana  
b) Święto Wojska Polskiego 
c) Święto Nieznanego Żołnierza 
d) Nie jest obchodzony, jako święto państwowe 

2. Państwo polskie w latach 1952-1989 nosiło nazwę: 
a) Rzeczpospolita Polska 
b) Polska Republika Rad 
c) Polska Rzeczpospolita Ludowa 
d) Polska Niepodległa 

3. Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz i Wisława 
Szymborska byli: 

a) malarzami 
b) muzykami 
c) politykami 
d) poetami 

4. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące powstania 
wielkopolskiego: 

a) wybuchło zimą 
b) rozpoczęło się w Poznaniu 
c) okazało się przegrane 
d) było dowodzone przez Józefa Dowbóra 

Muśnickiego 
5. Rafael Santi jest znany z jego cyklu obrazów 

przedstawiających: 
a) wielkich renesansowych myślicieli 
b) postacie mitologiczne 
c) Madonny 
d) rzymskie budowle 

6. Które z wydarzeń miało miejsce najpóźniej? 
a) upadek Napoleona 
b) powstanie listopadowe  
c) powstanie krakowskie 
d) Wiosna Ludów 

7. Jedno z dwóch japońskich miast, na które została 
zrzucona bomba atomowa w 1945 roku, to: 

a) Tokio 
b) Nagasaki 
c) Kioto 
d) Osaka 

8. „Wóz Drzymały” jest symbolem oporu przeciwko: 
a) rusyfikacji 
b) pańszczyźnie 
c) germanizacji 
d) władzy absolutnej 

9. Maria Skłodowska Curie otrzymała nagrodę Nobla 
w dziedzinie: 

a) chemii 
b) fizyki 
c) matematyki 
d) biologii 

10. Słowa  „Roty”, utworu zaczynającego się od słów „Nie 
rzucim ziemi, skąd nasz ród…” zostały napisane przez: 

a) Józefa Wybickiego  
b) Marię Konopnicką 
c) Feliksa Nowowiejskiego 
d) Elizę Orzeszkową 

 

PYTANIA ZA 4 PUNKTY 

11. W którym z powstań Polacy uprawiali na szeroką skalę 
tzw. wojnę partyzancką? 

a) w powstaniu listopadowym 
b) w powstaniu styczniowym 
c) w powstaniu krakowskim 
d) w powstaniu śląskim 

 

12. Utworzona przez Napoleona namiastka państwowości 
polskiej nosiła nazwę: 

a) Królestwo Polskie  
b) Wielkie Księstwo Poznańskie 
c) Księstwo Warszawskie 
d) Kraj Nadwiślański 
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13. Obalenie cara i wprowadzenie ustroju republiki 
radzieckiej nastąpiło w Rosji: 

a) tuż przed wybuchem I wojny światowej 
b) tuż po wybuchu I wojny światowej 
c) tuż przed zakończeniem I wojny światowej 
d) tuż po zakończeniu I wojny światowej 

14. Który z wymienionych polskich twórców XIX-wiecznych 
nie był muzykiem? 

a) Artur Grottger 
b) Fryderyk Chopin 
c) Feliks Nowowiejski 
d) Stanisław Moniuszko 

15. W jednym z polskich miast stoi pomnik dzieci, które 
przeciwstawiły się germanizacji pod zaborem pruskim. 
W którym? 

a) w Pile 
b) w Kole 
c) we Wrześni 
d) w Poznaniu 

16. Wskaż jeden ze skutków powstania listopadowego: 
a) Wielka Emigracja 
b) III rozbiór Polski 
c) powstanie Księstwa Warszawskiego 
d) likwidacja Królestwa Polskiego 

17. W czasie I wojny światowej Rosjanie walczyli po stronie 
państw: 

a) Trójprzymierza 
b) Trójporozumienia 
c) popierających Imperium Osmańskie 
d) Rosja nie brała udziału w I wojnie światowej 

18. Powstanie warszawskie trwało: 
a) 49 dni 
b) 63 dni 
c) 72 dni 
d) 30 dni 

19. Łagry były: 
a) obozami pracy przymusowej w ZSRR 
b) obozami pracy w III Rzeszy 
c) oddziałami bojowymi wojsk sowieckich 
d) szczególnym rodzajem okopów stosowanym 

przez żołnierzy sowieckich 
20. Autorem „Lalki” – dziewiętnastowiecznej polskiej 

powieści – jest: 
a) Henryk Sienkiewicz 
b) Stanisław Wyspiański 
c) Bolesław Prus 
d) Józef Chełmoński 

PYTANIA ZA 5 PUNKTÓW 

21. Twórczość Kornela Makuszyńskiego, autora m.in. 
„Awantury o Basię” przypada na: 

a) wiek XIX 
b) XX-lecie międzywojenne 
c) Makuszyński nie był autorem „Awantury o Basię” 
d) II połowę XX wieku 

22. W 1922 r. przywódcą ZSRR został: 
a) Włodzimierz Lenin 
b) Lew Trocki 
c) Mikołaj II 
d) Józef Stalin 

23. Hitler został kanclerzem Niemiec: 
a) na drodze zamachu stanu 
b) w czwartej dekadzie XX wieku 
c) na osiem lat przed rozpoczęciem II wojny 

światowej 
d) przypadkowo 

24. Które miasto stało się symbolem porażki wojsk 
hitlerowskich podczas II wojny światowej i przyczyną 
klęski planu podboju Rosji? 

a) Moskwa 
b) Leningrad 
c) Stalingrad 
d) Archangielsk 

25. Władysław Sikorski na uchodźctwie piastował 
stanowisko: 

a) Prezydenta RP 
b) Ministra Obrony Narodowej 
c) Premiera Rządu RP 
d) Ministra Spraw Zagranicznych 

26. Za jaką kurtyną znajdowały się państwa będące pod 
wpływem ZSRR po II wojnie światowej? 

a) aksamitną 
b) czerwoną 
c) żelazną 
d) marmurową 

27. „Cud nad Wisłą” to określenie stosowane wobec: 
a) niespodziewanej zmiany biegu rzeki w XVI w. 
b) zwycięstwa wojsk polskich nad bolszewikami w 

1920 r.  
c) powstania warszawskiego 
d) upadku komunizmu 

28. Proletariusze: 
a) zazwyczaj pracowali w fabrykach 
b) byli właścicielami fabryk 
c) posiadali wielkie obszary ziemi uprawnej 
d) byli zamożni 

29. Pokój kończący I wojnę światową podpisano w: 
a) Berlinie 
b) Wiedniu 
c) Wersalu 
d) Rzymie 

30. W czerwcu 1956 roku w jednym z polskich miast 
robotnicy wystąpili przeciwko władzy. W którym? 

a) w Radomiu 
b) w Gdańsku 
c) w Lublinie 
d) w Poznaniu 
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