
 

 

 
       VII EDYCJA  

    23 MARCA 2022 

     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 punkty  

1. Król Francji Ludwik XIV bywał również nazywany: 

A) “Lordem Protektorem” B) “Królem-Dobrodziejem” C) “Królem Słońce” D) “Dojutrkiem” 
 
2. Które wyrażenia będą najbardziej przydatne przy opisywaniu wnętrza barokowego kościoła? 

A) harmonia, umiar, skromność     B) bogactwo, obfitość, przepych  
C) przysadzistość, mrok, prostota    D) symetria, surowość, smukłość 
 
3. Jednym ze skutków reformacji było: 
A) umocnienie wpływów Kościoła katolickiego w Europie B) wyznaczenie nowych szlaków handlowych do Indii 

C) prowadzenie wojen religijnych w Europie   D) zatrzymanie rozwoju idei renesansowych 
 
4. Dokumentem gwarantującym wolność wyznania w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej była/był: 

A) konstytucja 3 maja B) uniwersał połaniecki  C) przywilej piotrkowski  D) konfederacja warszawska 
 
5. Powstanie zakonu jezuitów, rozwój sztuki barokowej to niektóre ze skutków: 

A) unii brzeskiej  B) aktu supremacji  C) soboru trydenckiego   D) ugody w Hadziaczu 
 
6. Ostatnim królem Polski wybranym w drodze wolnej elekcji był: 

A) Stefan Batory B) Zygmunt II August  C) Stanisław August Poniatowski D) August II Mocny 
 
7. Związek zbrojny zawiązany w celu obalenia konstytucji 3 maja to: 
A) konfederacja barska  B) insurekcja kościuszkowska  C) konfederacja targowicka D) dymitriada 
 
8. Aby zobaczyć zabytek polskiego klasycyzmu, odwiedzisz: 

A) Łazienki Królewskie w Warszawie B) ratusz w Zamościu C) Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu D) ratusz w Poznaniu 
 
9. “Lamus”, którego można było zobaczyć w szlacheckich folwarkach, służył między innymi do: 

A) nabierania wody ze studni B) ozdoby szlacheckiej izby C) składowania cennych przedmiotów D) uprawy roli  
 
10. Słynne “obiady czwartkowe” odbywały się w: 

A) Zamku na Wawelu w Krakowie   B) Pałacu Zamoyskich w Zamościu  

C) Belwederze w Warszawie    D) Dworu Artusa w Gdańsku 
 

Pytania za 4 punkty  

11. Obraz Jana Matejki “Hołd pruski” przedstawia wydarzenia związane z powstaniem państwa o nazwie: 

A) Prusy Królewskie  B) Prusy Zakonne  C) Prusy Wschodnie  D) Prusy Książęce 
 
12. Napoleon I Bonaparte koronował się na Cesarza Francuzów: 

A) w ostatniej dekadzie XVIII wieku   B) w tej samej dekadzie, w której abdykował król Ludwik XVI 
C) w pierwszej dekadzie XIX wieku   D) w tej samej dekadzie, w której wybuchła rewolucja francuska 
 
13. W XVIII wieku niemożliwe było: 
A) przeczytanie pierwszej na świecie encyklopedii B) wzniesienie się w powietrze balonem 

C) obejrzenie sztuki w teatrze w Warszawie  D) przeczytanie konstytucji Księstwa Warszawskiego 
 
14. Przejawem kryzysu politycznego i zależności państwa polskiego od Rosji był sejm: 

A) niemy  B) Wielki   C) walny   D) elekcyjny 
 
15. Akt unii realnej, którą Polska zawarła w 1569 roku, został zawarty w: 

A) Krewie  B) Warszawie   C) Krakowie   D) Brześciu 
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16. Wyrzucenie ładunku herbaty za burtę statku stało się symbolicznym początkiem: 

A) wyprawy Vasco da Gamy do Indii   B) bitwy pod Oliwą  

C) rewolucji francuskiej     D) amerykańskiej wojny o niepodległość 
 
17. Wskaż wydarzenie najwcześniejsze: 

A) hołd pruski złożony Zygmuntowi I Staremu  B) ogłoszenie się głową Kościoła przez króla Anglii 

C) początek reformacji Marcina Lutra   D) wyruszenie Ferdynanda Magellana w podróż dookoła świata 
 
18. Według polskiej szlachty Rzeczpospolita w XVII wieku była „przedmurzem…: 

A) …Europy”   B) …cywilizacji”  C) …demokracji”  D) …chrześcijaństwa” 
 
19. W trakcie potopu szwedzkiego miało miejsce: 

A) zakończenie soboru trydenckiego    B) opublikowanie „O obrotach sfer niebieskich” Kopernika 

C) przejęcie Prus Książęcych przez Brandenburgię   D) ogłoszenie deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki 
 
20. Wskaż poprawne dokończenie zdania: W roku, w którym Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość… 

A) …Rzeczpospolitą rządził August II Mocny. B) …rozpoczęły się obrady Sejmu Wielkiego. 

C) …Rzeczpospolita była już po I rozbiorze. D) …zakończyła się insurekcja kościuszkowska. 
 

Pytania za 5 punktów 

21. Roszczenia Jana II Kazimierza do korony innego państwa stały się przyczyną: 
A) wojny Szwecji z Polską B) powstania Chmielnickiego C) wojny polsko-rosyjskiej D) wojny Turcji z Polską 
 
22. Wskaż poprawny szereg chronologiczny: 
A) odsiecz wiedeńska - traktat w Buczaczu - pokój w Karłowicach  B) traktat w Buczaczu - odsiecz wiedeńska - pokój w Karłowicach 

C) pokój w Karłowicach - odsiecz wiedeńska - traktat w Buczaczu  D) odsiecz wiedeńska - pokój w Karłowicach - traktat w Buczaczu 
 
23. Wskaż zdanie prawdziwe: 

A) Erazm z Rotterdamu był włoskim humanistą, autorem „Pochwały głupoty”.  

B) „Dama z gronostajem” to rzeźba autorstwa Leonardo da Vinci. 

C) Mikołaj Kopernik udowodnił, że wokół Ziemi kręci się Słońce. 

D) Jedną z najbardziej znanych rzeźb Michała Anioła jest ta przedstawiająca biblijnego króla.  
 
24. Pierwszą wolną elekcję w Rzeczpospolitej i podpisanie amerykańskiej deklaracji niepodległości dzieli: 

A) mniej lat niż początek potopu szwedzkiego i początek insurekcji kościuszkowskiej 

B) mniej lat niż początek reformacji Marcina Lutra i bitwę pod Wiedniem 
C) mniej lat niż początek podróży Fryderyka Magellana i pokój w Andruszowie 

D) mniej lat niż ogłoszenie aktu supremacji przez Henryka VIII i III rozbiór Polski 
 
25. Wskaż zestawienie, w którym ujęte zostały wyłącznie zwycięskie dla Polski bitwy XVII-wieczne: 

A) bitwa pod Kircholmem, bitwa pod Kłuszynem, bitwa pod Racławicami 

B) bitwa pod Oliwą, bitwa pod Kłuszynem, bitwa pod Cecorą 

C) bitwa pod Żółtymi Wodami, bitwa pod Oliwą, bitwa pod Kircholmem 

D) bitwa pod Beresteczkiem, bitwa pod Kircholmem, bitwa pod Kłuszynem 
 
26. Wybierz właściwe dokończenie zdania. „Jest prawdą, że „Głos wolny, wolność ubezpieczający”… 

A) został napisany w XVII wieku”.      B) był dziełem polskiego króla”. 
C) zawiera w sobie wskazania dotyczące ustroju Stanów Zjednoczonych”. D) był dziełem renesansowym”. 
 
27. Jednym z Polaków walczących o niepodległość Stanów Zjednoczonych był: 

A) bratanek króla, który później zginął walcząc u boku Napoleona pod Lipskiem 

B) generał, który pod koniec XVIII w. utworzył Legiony Polskie we Włoszech 

C) były król Polski, który rządził w latach 1704-1709 i 1733-1736  

D) przywódca powstania, które wybuchło w 1794 roku 
 
28. W 1795 roku, po III rozbiorze Polski, w granicach Rosji zostało miasto: 

A) Lublin   B) Gdańsk   C) Warszawa  D) Lwów 
 
29. Spośród niżej wymienionych postaci historycznych, jako jedyny artykuły henrykowskie podpisał: 

A) Zygmunt II August  B) Tadeusz Kościuszko  C) Zygmunt I Stary D) Jan Henryk Dąbrowski 
 
30. Wskaż zdanie fałszywe: 

A) Zasada trójpodziału władzy została zawarta w XVIII w. zarówno w konstytucji amerykańskiej jak i francuskiej. 

B) Utworzone z chłopów oddziały wojskowe - piechota wybraniecka - powstały za panowania Stefana Batorego. 

C) Klasycystyczny pałac w Wersalu w XVII w. stał się siedzibą królów Francji. 

D) Podstawowymi elementami stroju sarmaty były kontusz i żupan. 


