
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY 

 

 

 

VI EDYCJA 
13 MARCA 2019 

Czas pracy: 45 minut 

 

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 punty

1. Która z czynności była niemożliwa do wykonania przed I wojną światową? 
A) obejrzenie filmu  B) wykonanie zdjęcia  C) przejażdżka tramwajem  D) lot samolotem 
 
2. Inspiracją do rozpoczęcia powstania wielkopolskiego był przyjazd do Poznania słynnego: 
A) malarza   B) kompozytora  C) rzeźbiarza    D) reżysera 
 
3. W której dekadzie XIX wieku powstała Rzeczpospolita Krakowska? 
A) w piątej   B) w czwartej   C) w trzeciej    D) w drugiej. 
 
4. Pierwszą wyspą, na którą został zesłany Napoleon była:  
A) Elba    B) Sycylia   C) Wyspa Świętej Heleny  D) Sardynia. 
 
5. Które z poniższych nazwisk znajdziesz w artykule o historii motoryzacji? 
A) Bell    B) Benz    C) Marconi    D) Daguerre 
 
6. “Priorytetowym celem polityki powinno być skrócenie dnia pracy robotników” - takie zdanie mogłeś usłyszeć z ust XIX 
wiecznego: 
A) liberała   B) socjalisty   C) konserwatysty   D) monarchisty 
 
7. Które źródło historyczne mogło powstać najwcześniej? 
A) tekst ukazu carskiego o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim 
B) pocztówki ze scenami z powstania wielkopolskiego  
C) broń z czasów powstania listopadowego  D) list żołnierza armii napoleońskiej do ukochanej 
 
8. Według postanowień kongresu wiedeńskiego, Kraków został włączony do terytorium:  
A) Prus    B) Saksonii   C) Austrii    D) Rosji 
 
9. Skutkiem rewolucji przemysłowej nie było: 
A) powstanie nowych klas społecznych    B) przekształcenie struktury i krajobrazu miasta 
C) masowe migrowanie ludności z miast na wieś  D) szybsze przemieszczanie się ludzi 
 
10. Na emigracji we Francji w I poł. XIX wieku przebywał znany polski kompozytor. Jego ziełem była: 
A) “Etiuda rewolucyjna” B) “Sonata księżycowa”  C) “Nie-Boska komedia”  D) “Halszka” 
 

Pytania za 4 punkty 

11. “Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor” - to słowa: 
A) polskiego prezydenta    B) niemieckiego kanclerza    C) brytyjskiego premiera   D) polskiego ministra spraw zagranicznych 
 
12. Punktem zwrotnym w tym zrywie niepodległościowym było nadanie chłopom ziemi na własność. Mowa o powstaniu: 
A) listopadowym  B) wielkopolskim  C) krakowskim    D) styczniowym 
 
13. Walka o kolonie w Afryce bywa nazywana: 
A) “rozdrapywaniem Afryki” B) “krojeniem Afryki”  C) “kawałkowaniem Afryki” D) “rozstrzelaniem Afryki” 
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14. Do zjednoczonych Włoch Wenecja została przyłączona: 
A) po 5 latach   B) po 10 latach   C) po 15 latach   D) po 20 latach 

 
15. Spośród poniższych wydarzeń najwcześniej miało miejsce: 
A) śmierć cara Aleksandra I     B) abdykacja Karola Filipa 
C) zabójstwo cara Mikołaja II Romanowa   D) zastrzelenie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 
 
16. Która z bitew miała miejsce w I poł. XIX wieku? 
A) pod Verdun   B) pod Miłosławiem  C) pod Gettysburgiem  D) pod Sadową 
 
17. Rewolucja lutowa w Rosji: 
A) wybuchła przed zakończeniem I wojny światowej  B) skutkowała przejęciem władzy przez bolszewików 
C) doprowadziła do abdykacji cara Aleksandra II  D) wybuchła na skutek podpisania traktatu w Brześciu 
 
18. Wojna domowa, która angażowała dwie strony - rząd wyłoniony przez Front Ludowy i opozycję frankistowską - miała 
miejsce w: 
A) USA    B) III Rzeszy   C) ZSRR    D) Hiszpanii 
 
19. Madagaskar w XIX wieku był kolonią: 
A) brytyjską   B) holenderską   C) hiszpańską   D) francuską 
 
20. Nieprawdziwe jest zdanie, że pierwszy prezydent Rzeczypospolitej: 
A) zginął w zamachu majowym     B) rozpoczął urzędowanie w latach 20-tych XX wieku 
C) nosił inicjały “GN”      D) urzędował tylko pięć dni 
 

Pytania za 5 punktów 

21. Francja po kongresie wiedeńskim była: 
A) republiką   B) cesarstwem   C) monarchią parlamentarną D) monarchią absolutną 
 
22. Aby zdobyć informacje o rządach Napoleona III, klikniesz w link o tytule: 
A) „Historia Francji w II poł. XIX wieku”    B) “Europa w latach 1799-1815” 
C) “Skutki rewolucji lipcowej”     D) “Sojusze i przymierza na początku XX wieku” 
 
23. W internetowym katalogu dzieł sztuki obraz „Gwiaździsta noc” znajdziesz w zakładce: 
A) abstrakcjonizm  B) kubizm   C) postimpresjonizm  D) surrealizm 
 
24. Państwo utworzone na ziemiach polskich przez Napoleona w 1807 roku było: 
A) republiką   B) cesarstwem   C) monarchią parlamentarną D) monarchią konstytucyjną 
 
25. Spośród poniższych wydarzeń Wiosny Ludów w Europie najwcześniej miało miejsce: 
A) abdykacja Ludwika Filipa I    B) wybór Ludwika Napoleona Bonaparte na prezydenta Francji 
C) początek rewolucji w Berlinie   D) rozwiązanie parlamentu pruskiego 
 
26. Spośród poniższych zdań dotyczących wojny secesyjnej w USA prawdziwe nie jest: 
A) Bitwa pod Appomatox miała miejsce przed bitwą o Gettysburgiem. B) Na czele wojsk Południa stał generał Robert Lee. 
C) Postawa abolicjonizmu charakteryzowała raczej społeczeństwa Północy niż Południa. 
D) Siłą gospodarczą Południa były plantacje bawełny. 
 
27. Celem działalności Hakaty było: 
A) zdobycie kolonii w Afryce      B) wzniecenie powstania narodowego 
C) germanizowanie Polaków mieszkających pod zaborem niemieckim D) doprowadzenie do upadku caratu w Rosji 
 
28. Polską partią polityczną, która przedkładała postulaty socjalistyczne nad narodowowyzwoleńcze była: 
A) PPS    B) Narodowa Demokracja C) PSL “Piast”   D) SDKPiL 
 
29. Głównym postanowieniem traktatu z Locarno była nienaruszalność granicy: 
A) polsko-niemieckiej  B) niemiecko-czechosłowackiej  C) niemiecko-francuskiej D) polsko-rosyjskiej 
 
30. Notatka o ministrze skarbu, dzięki któremu wprowadzona do obiegu w Polsce została waluta złoty, w “Internetowym 
Słowniku Biograficznym” znajdowałaby się: 
A) po notatce o Tadeuszu Kościuszce    B) przed notatką o Bolesławie Chrobrym 
C) przed notatką o Mirosławie Hermaszewskim   D) po notatce o Władysławie Jagielle 


