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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. W encyklopedii znajdujesz opis: “polska aktorka, która część swojego życia spędziła na emigracji w Stanach 

Zjednoczonych”. Dotyczy on: 

A) Emilii Plater  B) Marii Curie-Skłodowskiej  C) Heleny Modrzejewskiej D) Marii Konopnickiej 
 
2. W XIX wieku do łódzkich fabryk sprowadzono setki maszyn przędzalniczych. Dzięki temu w krótkim czasie to miasto stało 

się centrum przemysłu: 

A) spożywczego  B) włókienniczego   C) naftowego   D) hutniczego  
 
3. Negatywnym skutkiem rewolucji przemysłowej było: 

A) szybsze i sprawniejsze przemieszczanie się ludności  B) otwarcie drogi do kolejnych odkryć i wynalazków 

C) podniesienie poziomu życia     D) zanieczyszczenie środowiska 
 
4. Przed XIX wiekiem w żadnym mieście nie można było zobaczyć: 

A) ratusza  B) drukarni    C) banku   D) dworca kolejowego 
 
5. Urbanizacja to: 

A) proces zakładania zamorskich kolonii   B) przemieszczanie się ludności do innego państwa 

C) gwałtowny rozwój miast i powstawanie nowych  D) rozwój transportu - zwłaszcza kolejowego 
 
6. Które z poniższych wydarzeń miało miejsce latem? 

A) Agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę.   B) Kapitulacja Niemiec w II wojnie światowej. 

C) Zakończenie powstania warszawskiego.   D) Kapitulacja Warszawy w 1939 r. 
 
7. „Praca czyni wolnym” było napisem umieszczonym na: 

A) drzwiach fabryki tkanin w Łodzi    B) bramie obozu koncentracyjnego Auschwitz 

C) murze berlińskim      D) czołgach armii czerwonej 
 
8. „Prasa gadzinowa” to gazety i czasopisma, które: 

A) były wydawane w języku polskim przez okupujące Polskę Niemcy hitlerowskie  

B) jako jedyne w PRL zawierały artykuły o tematyce przyrodniczej 

C) były rozprowadzane poza kontrolą PZPR aby uniknąć cenzury  D) wydawała “Solidarność” podczas strajku w 1980 roku 
 
9. Informacje o Szarych Szeregach najpewniej znajdziesz: 

A) oglądając serial o I wojnie światowej   B) przeglądając serwis Polskiego Radia na temat harcerstwa w PRL 

C) zwiedzając Muzeum Powstania Wielkopolskiego D) czytając czasopismo o II wojnie światowej 
 
10. W I wojnie światowej dominowała wojna pozycyjna. Polegała ona na: 

A) zajęciu przez walczące armie stałych, umocnionych pozycji 

B) działaniach wywiadowczych, aby dokładnie poznać pozycje przeciwnika 

C) szybkiej zmianie pozycji, aby uniknąć bezpośredniego starcia  D) blokadzie morskiej pozycji wroga 

Pytania za 4 punkty 

11. Emigrację po powstaniu listopadowym nazywa się “wielką”, ponieważ: 

A) doprowadziła do upadku panującej dynastii carskiej   B) wyludnione zostało prawie całe Królestwo Polskie 

C) ziemie polskie opuściło wielu znaczących artystów, polityków i naukowców  

D) była bardzo kosztowna dla państwa rosyjskiego 
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12. Odwiedzając galerię sztuki z pracami twórców XIX wieku, znajdziesz tam z pewnością obrazy autorstwa: 

A) Matejki i Wyspiańskiego B) Matejki i Sienkiewicza C) Sienkiewicza i Moniuszki D) Matejki i Moniuszki 

 

13. W muzeum techniki, w dziale wynalazków XIX-wiecznych znajdziesz dagerotyp, czyli pierwotną wersję: 

A) samochodu   B) telewizora   C) samolotu   D) aparatu fotograficznego 
 

14. Zamiast walki zbrojnej o niepodległość Polski starał się za pomocą zabiegów dyplomatycznych. Mowa o: 

A) Józefie Piłsudskim  B) Romanie Dmowskim  C) Józefie Hallerze  D) Tadeuszu Kościuszce 
 

15. Wielkopolska została w 1919 roku przyłączona do Rzeczpospolitej głównie dzięki: 

A) plebiscytowi    B) zabiegom dyplomatycznym   C) powstaniu zbrojnemu      D) decyzji zawartej w akcie 5 listopada 
 

16. Generalne Gubernatorstwo utworzono na tej części terytorium Polski, która: 

A) zajęta przez Prusy w III rozbiorze  B) odzyskana na krótko przez powstańców w 1830 roku 

C) zajęta przez Niemcy w 1939 roku  D) była w tamtym czasie nazywana Rzeczpospolitą Krakowską 
 

17. Gospodarka centralnie planowana w PRL wykluczała albo poważnie utrudniała: 

A) używanie banknotów   B) prowadzenie prywatnej działalności gospodarczej 

C) uprawę ziemi    D) zakupy w innym województwie 
 

18. Armia Krajowa powstała z: 

A) Związku Walki Zbrojnej B) Wojska Polskiego  C) Legionów Polskich  D) Błękitnej Armii 
 

19. Miejsce szczególnego bohaterstwa Polaków, którzy w 1944 zdobyli obsadzony przez Niemców klasztor na wysokim 

wzgórzu to: 

A) Jasna Góra   B) Monte Cassino  C) Bzura   D) Wizna 
 

20. Polscy Studenci i uczniowie, którzy uczestniczyli w walkach o Lwów to: 

A) Sokoły Lwowskie  B) Bieliki Lwowskie  C) Orlęta Lwowskie  D) Jastrzębie Lwowskie 
 

Pytania za 5 punktów 

21. Elementem walk o wschodnią granicę Polski w 1920 roku była: 

A) obrona Westerplatte (1-7 września)    B) operacja Lew Morski (19 lipca) 

C) bitwa warszawska (13-15 sierpnia)    D) operacja Barbarossa (22 czerwca) 
 

22. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu były: 

A) strajki robotników w 1988 roku    B) groźby ze strony ZSRR 

C) postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego D) starania profesorów wyższych uczelni 
 

23. Przyczyną protestów studentów w PRL w 1968 roku był zakaz wystawiania sztuki: 

A) „Wesele”   B) „Hamlet”   C) „Dziady”   D) „Romeo i Julia” 
 

24. W 1970 roku I sekretarzem PZPR został: 

A) Bolesław Bierut  B) Edward Gierek  C) Władysław Gomułka  D) Wojciech Jaruzelski 
 

25. Rząd emigracyjny podczas II wojny światowej ostatecznie za siedzibę obrał miasto: 

A) Zurich   B) Nowy Jork   C) Waszyngton   D) Londyn 
 

26. W jakim miesiącu został przeprowadzony zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda? 

A) w lutym   B) w czerwcu   C) we wrześniu   D) w październiku 
 

27. Przymusowe łączenie gospodarstw rolnych w spółdzielnie to: 

A) deportacja   B) migracja   C) kolektywizacja  D) utylizacja 
 

28. We wrześniu 1939 roku władze Polski zostały internowane, czyli: 

A) przetransportowane za granicę     B) przymusowo zatrzymane     C) pozbawione wszelkiego majątku     D) torturowane 
 

29. W kwietniu 1945 roku w San Francisco założono: 

A) NATO   B) ONZ    C) Układ Warszawski  D) PZPR 
 

30. Plan podjęcia walki z wycofującymi się hitlerowcami przed wejściem na ziemie polskie Armii Czerwonej został nazwany 

kryptonimem: 

A) „Burza”   B) „Niemen”   C) „Grom”   D) „Wisła” 


