
 

 

 
       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. Postacią legendarną nie jest: 
A) król Krak  B) smok wawelski  C) Wars    D) bazyliszek 
 
2. Legenda o Warsie i Sawie wyjaśnia: 
A) pochodzenie nazwy pierwszej dynastii panującej w Polsce B) skąd pochodzi nazwa “Gniezno” 
C) dlaczego Mieszko I przyjął chrzest    D) w jaki sposób władzę stracił książę Popiel 
 
3. Wskaż parę, w której zostały wymienione tylko źródła historyczne pisane: 
A) pamiętnik uczonego z XVII wieku, znaczek pocztowy z połowy XX wieku 
B) średniowieczny list do ukochanej, mapa Warszawy z XVIII wieku 
C) lista zakupów z początku XX wieku, menu z XIX-wiecznej restauracji 
D) zamek w Malborku, akt unii w Krewie 
 
4. Aby zobaczyć źródła historyczne takie, jak np. stary wiejski kościół, gospoda sprzed dwustu lat albo drewniany młyn, udasz 
się do: 
A) archiwum  B) izby pamięci   C) muzeum minerałów  D) skansenu 
 
5. Symbolem jednego z polskich miast jest zabytkowy żuraw - dźwig portowy, który ma ponad pięćset lat. O które miasto 
chodzi? 
A) o Szczecin  B) o Kraków   C) o Gniezno   D) o Gdańsk 
 
6. W tym samym wieku, w którym urodziła się Maria Skłodowska-Curie, urodził się też: 
A) Romuald Traugutt  B) Tadeusz Kościuszko  C) Karol Wojtyła  D) Jan Henryk Dąbrowski 
 
7. Zasługą Eugeniusza Kwiatkowskiego było: 
A) dowodzenie powstaniu styczniowemu   B) utworzenie Legionów podczas I wojny światowej 
C) zainicjowanie budowy portu w Gdyni    D) uczestnictwo w obradach Okrągłego Stołu 
 
8. Który z poniższych przedmiotów na pewno nie pochodzi ze średniowiecza? 
A) zakurzona klepsydra      B) długi, wyszczerbiony miecz  
C) tarcza z namalowanym na niej herbem rycerskim  D) wyglądający na bardzo stary, zardzewiały zegarek na rękę 
 
9. Która z poniższych rzeczy nie jest źródłem historycznym? 
A) opowieść dziadka o jego młodości    B) szafa, która należała do praprababci 
C) dwustuletni dom rodzinny     C) kartka pocztowa znad morza z datą 4.06.1989 r. 
 
10. „Szeregi”, w których działali „Alek”, „Zośka” i „Rudy” były: 
A) „Błękitne”  B) „Szare”   C) „Zielone”   D) „Srebrne” 
 

Pytania za 4 punkty 

11. W “Mazurku Dąbrowskiego” nie został wymieniony: 
A) Jan III Sobieski B) Stefan Czarniecki  C) Napoleon Bonaparte  D) Jan Henryk Dąbrowski 
 
12. W Małopolsce nie zobaczysz: 
A) zabytkowej kopalni soli B) Zamku na Wawelu C) Łazienek Królewskich D) Sukiennic 
 
13. Wskaż poprawny szereg chronologiczny przedstawiający podział na epoki historyczne: 
A) średniowiecze - starożytność - nowożytność – współczesność  
B) starożytność - średniowiecze - nowożytność - współczesność 
C) starożytność - nowożytność - średniowiecze - współczesność 
D) średniowiecze - nowożytność - starożytność - współczesność 
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14. Wyobraź sobie, że natrafiasz na audycję „Najwybitniejsi polscy królowie epoki średniowiecza”. Możesz spodziewać się, że 
usłyszysz w niej o: 
A) Janie III Sobieskim  B) Stanisławie Auguście Poniatowskim  C) Zawiszy Czarnym D) Mieszku I 
 
15. Ostatnia zwrotka polskiego hymnu narodowego rozpoczyna się od słów: 
A) “Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany…”   B) “Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany…” 
C) “Słuchaj jeno, nasi walczą o kraj ukochany…”   D) “Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany…” 
 
16. Wskaż poprawne dokończenie zdania. “Solidarność” powstała… 
A) …w II połowie XIX wieku.     B) …z inicjatywy ZSRS.  
C) …jako skutek strajku robotników.    D) …w wyniku obrad Okrągłego Stołu. 
 
17. „Złoty wiek” w historii Polski trwał, gdy: 
A) Maria Skłodowska-Curie otrzymywała nagrodę Nobla w dziedzinie chemii  
B) Mikołaj Kopernik publikował dzieło „O obrotach sfer niebieskich”  C) Jan III Sobieski zwyciężał pod Wiedniem 
D) wojska polskie i litewskie pokonywały Krzyżaków pod Grunwaldem 
 
18. W X wieku w Gnieźnie polski książę gościł: 
A) króla Czech   B) cesarza Niemiec  C) królową Węgier  D) papieża 
 
19. Przejawem germanizacji w czasach zaborów było na przykład: 
A) utrudnianie porozumiewania się językiem niemieckim w urzędach B) nauczanie w szkole tylko w języku rosyjskim  
C) umożliwienie Polakom zakładania własnych stowarzyszeń   D) robienie przez Niemców codziennych zakupów w polskich sklepach 
 
20. Władysław Jagiełło, mąż Jadwigi, pochodził z kraju leżącego dzisiaj: 
A) na południowy zachód od Polski   B) na północny zachód od Polski  
C) na południowy wschód od Polski   D) na północny wschód od Polski 
 

Pytania za 5 punktów 
21. W internetowym słowniku historycznym o bitwie, w której szczególnie wsławili się kosynierzy, możesz przeczytać pod 
literą: A) W   B) R   C) K    D) T 
 
22. Podczas wycieczki po Zamku Królewskim w Warszawie możesz zobaczyć miejsce, w którym: 
A) została zawarta unia polsko-litewska   B) odbywały się obiady czwartkowe 
C) studiowała Maria Skłodowska-Curie   D) studiował Mikołaj Kopernik 
 
23. Wskaż wydarzenie, które miało miejsce najwcześniej: 
A) budowa portu w Gdyni    B) odzyskanie przez Polskę niepodległości po zaborach 
C) powstanie Legionów Józefa Piłsudskiego  D) strajk dzieci we Wrześni 
 
24. W roku 2021 po raz pierwszy obchodziliśmy: 
A) Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”   B) Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego  
C) Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego  D) Święto Narodowe Trzeciego Maja  
 
25. Zjazd gnieźnieński miał miejsce: 
A) trzydzieści cztery lata przed chrztem Polski   B) za panowania Kazimierza Wielkiego 
C) w Małopolsce      D) kiedy Polską rządził książę 
 
26. Chrzest Polski miał miejsce: 
A) w szóstej dekadzie IX wieku    B) w siódmej dekadzie X wieku 
C) w siódmej dekadzie IX wieku    D) w szóstej dekadzie X wieku 
 
27. Między bitwą pod Grunwaldem a powstaniem “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” minęło: 
A) tyle samo lat, co między zjazdem gnieźnieńskim a unią w Krewie 
B) mniej lat niż między bitwą pod Wiedniem a strajkiem dzieci wrzesińskich 
C) więcej lat niż między chrztem Polski a założeniem Akademii Krakowskiej  
D) mniej lat niż między unią w Krewie a wybuchem powstania styczniowego 
 
28. W internetowym artykule o historii nauki nazwisko Mikołaja Kopernika spotkasz w dziale mówiącym o wieku: 
A) XIII   B) XIV    C) XVI    D) XVII   
 
29. Które źródło historyczne dostarczy ci informacji o tym, jak wyglądały szkoły w czasach zaborów? 
A) fotografia klasy szkolnej z 1900 roku   B) wpis z pamiętnika uczniowskiego  z datą 3 marca 1926 roku 
C) pióro i kałamarz z 1760 roku    D) dziennik lekcyjny z 1933 roku 
 
30. Na banknocie dwudziestozłotowym znajduje się wizerunek: 
A) władcy, który przyjął chrzest w 966 roku    B) pierwszego króla Polski 
C) władcy, który “zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” D) zwycięzcy w bitwie pod Wiedniem 


