Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

..................................
kod pracy ucznia

.............................................
pieczątka nagłówkowa szkoły

KONKURS HISTORYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ETAP SZKOLNY
Drogi Uczniu,
witaj na I etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się
prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.
 Arkusz liczy 8 stron i zawiera 12 zadań.

Czas pracy:

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny.
Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.

60 minut

 Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
 Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.
 Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
 Nie używaj korektora.

do uzyskania:

 Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone
w miejscu do tego przeznaczonym.


Liczba
punktów
możliwych

100

Brudnopis nie będzie oceniany.

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!
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1. Dopasuj podane informacje, dotyczące chrztu Polski( dopisz odpowiednie litery) [6p.]

A) PRZYCZYNY POLITYCZNE……………………………………………………………………………
B) SKUTKI POLITYCZNE………………………………………………………………………..…………
C) PRZYCZYNY KULTUROWE, RELIGIJNE……………………………………………………………..
D) SKUTKI KULTUROWE, RELIGIJNE…………………………………………………………………...
a) rozwój szkolnictwa
b) chęć uniknięcia przymusowej chrystianizacji
c) wzmocnienie władzy książęcej i nadanie jej autorytetu Kościoła
d) chęć wprowadzenia państwa w krąg kultury chrześcijańskiej
e) przybycie do Polski wykształconych duchownych, prowadzących kancelarię książęcą i rozwijający
szkolnictwo
f) wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

2. Rozstrzygnij, czy zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F). Wpisz odpowiednią literę obok zdania.
[5p.]

a) Dagome iudex to dokument zawierający pierwszy znany opis granic państwa polskiego

………

b) W bitwie pod Cedynią w 972 roku Mieszko I walczył z wojskami cesarza niemieckiego
Ottona I

……....

c) Za czasów panowania Mieszka I powstało w Polsce pierwsze arcybiskupstwo

………

d) Bolesław Chrobry był synem Mieszka I i Dobrawy

………

e) Drugą chrześcijańską żoną Mieszka I była czeska księżniczka Oda

………
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3. Do postaci władców Polski dopasuj wydarzenia z czasów ich rządów. Dopisz do postaci oznaczenia
literowe podanych wydarzeń: [10p]
Mieszko I

……………

Bolesław Chrobry

……………

Mieszko II

……………

Bolesław Śmiały

……………

Bolesław Krzywousty

……………

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Porozumienie w Merseburgu w 1032 r . o rezygnacji z insygniów koronacyjnych
Pokój w Budziszynie
Utworzenie biskupstw Włocławskiego i Lubuskiego
Układ z księciem czeskim Bolesławem I Srogim
Odrodzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie po najeździe czeskim
Płacenie trybutu z części terytorium cesarzowi Ottonowi I
Atak Jarosława Mądrego i Konrada II na Polskę
Wyprawa misyjna biskupa Wojciecha
Poparcie papieża w sporze o inwestyturę
Przyłączenie Pomorza Gdańskiego i hołd księcia Warcisława z Pomorza Zachodniego

4. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania: [10p]
Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy przybył do [grobu] św.
Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława, jak o tym można dokładniej
wyczytać w księdze o męczeństwie [tego] świętego. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadło
przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. [...] Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz
rzymski zawołał w podziwie: "Na koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!" I za radą
swych magnatów dodał wobec wszystkich: "Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród
dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć
koroną". A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza
i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego,
w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz
mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego.
Ponadto zaś przekazał na rzecz jego oraz jego następców wszelką władzę, jaka w zakresie [udzielania] godności
kościelnych przysługiwała cesarstwu w królestwie polskim, czy też w innych podbitych już przez niego krajach
barbarzyńców, oraz w tych, które podbije [w przyszłości].
Anonim, tzw. Gall, Kronika Polska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, str.20
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a) O jakim wydarzeniu opowiada tekst kroniki? (podaj przyjętą w historii nazwę)
..............................................................................................................................................................................
b)Rozpoznaj osoby władców polskiego i niemieckiego, uczestniczących w tym wydarzeniu:
-władca polski to..................................................................................................................................................
-władca niemiecki to............................................................................................................................................
c) Wymień trzy różne postanowienia (polityczne i dotyczące organizacji Kościoła polskiego), które zostały
wówczas podjęte:
A)..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
B)..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
C)..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. Spośród wymienionych terenów podkreśl te, które przyłączył do swego państwa Bolesław Chrobry:
[3p]
a) Milsko
b) Grody Czerwieńskie
c) Wielkopolska
d) Mazowsze
e) ziemia Prusów
f) Łużyce
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6. Które z wymienionych poniżej wydarzeń lub zjawisk miały wpływ na rozpad monarchii
wczesnopiastowskiej? Wybierz je i wypisz oznaczenia literowe (np. a b, ...): [4p]
a) konflikt o władzę w rodzie Piastów,
b) koronacje królewskie,
c) konflikt z sąsiadami o tereny przyłączone przez Bolesława Chrobrego,
d) przyjęcie chrztu przez Mieszka I
e) niewielkie postępy chrystianizacji, istniejące wciąż wpływy dawnych wierzeń,
f) słaba łączność pomiędzy poszczególnymi terenami państwa polskiego,
g) misja chrystianizacyjna biskupa Wojciecha
Wybrane
odpowiedzi:................................................................................................................................................
7. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, przy najwcześniejszym wpisz 1, przy kolejnych
wydarzeniach 2,3,4,5,6. [4p]
a) Śmierć Mieszka II

……..

b) Pierwsza koronacja królewska

……..

c) Rządy Bezpryma

……..

d) Przejęcie władzy przez Kazimierza Odnowiciela

……..

e) Najazd księcia Brzetysława

……..

f) Wybuch powstania ludowego w Wielkopolsce

……..

8. Podkreśl prawdziwe zakończenie każdego zdania: [6p]
a) Kazimierz Odnowiciel objął tron zaraz po śmierci ojca/ objął tron w kilka lat po śmierci ojca.
b) Kazimierz Odnowiciel nie był koronowanym władcą Polski/ został królem Polski.
c) Kazimierz Odnowiciel miał pod swoim panowaniem Małopolskę i Wielkopolskę/ nie miał pod swoim
panowaniem Małopolski i Wielkopolski.
d) Kazimierz Odnowiciel utrzymał drużynę zbrojnych, wynagradzanych z danin/ zlikwidował drużynę,
a wojom nadał ziemię.
e) Kazimierz Odnowiciel pokonał wojska Miecława i przyłączył Mazowsze/ przegrał walkę z Miecławem
i nie odzyskał Mazowsza.
f) Na zjeździe w Kwedlinburgu w 1054 roku cesarz Henryk III zadecydował, że Śląsk przypadnie Polsce
bez żadnych warunków/ Śląsk przypadnie Polsce za cenę trybutu na rzecz Czech.
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9. Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie wyrazy w wykropkowane miejsca: [8p]
Po upadku Bolesława Śmiałego władzę w Polsce objął jego brat ……………………………………….
Przeciw rządom ojca zbuntowali się jego dwaj synowie: ………………………………………..
i …………………………………………... Wskutek ich buntu książę podzielił kraj na trzy części. Starszy
syn

otrzymał

……………………………………………

,

młodszy

Śląsk

i …………………………………… , a ojciec zachował dla siebie ………………………………………….
Po śmierci ojca i krótkim okresie współrządów starszy brat został wypędzony z kraju. Zwrócił się o pomoc
do cesarza niemieckiego …………………………………….. , którego wojska w roku ………………….
najechały na Polskę. Cesarz zniechęcony brakiem sukcesów wycofał swoje wojska. Starszy brat po kilku
latach powrócił do kraju, ale władzy nie odzyskał.
10. Uzupełnij tablicę genealogiczną rodu Piastów. Podkreśl imiona władców koronowanych na króla
Polski. Obok podkreślonych postaci królów wpisz daty ich koronacji. [12p]
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11. Rozwiąż krzyżówkę, odpowiednio wpisując odpowiedzi. Odgadnij hasło z liter w zaznaczonych
kratkach i wyjaśnij, jaką rolę w państwie Piastów pełnił ten ośrodek. [20p]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pierwszy kronikarz, spisujący dzieje Polski pierwszych Piastów, cudzoziemiec.
Biskup krakowski, zginął wskutek konfliktu z Bolesławem Śmiałym
Imię legendarnego założyciela dynastii rządzącej Polską od X do XIV wieku
Biskup, męczennik, święty, zginął w trakcie wyprawy misyjnej do ziemi Prusów
Pierwszy arcybiskup na ziemiach polskich, brat świętego
Przydomek polskiego władcy, syna i następcy Mieszka II
Imię pierwszego biskupa misyjnego na ziemiach polskich.
Hasło……………………………………………………………………………………………………
Znaczenie………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………

12. Do nazw urzędów dworu Piastów dopasuj opis obowiązków każdego z nich. Obok nazwy urzędu
dopisz literę odpowiadającą właściwemu opisowi: [12p]
a) Komornik…………………………………………………………………………………………….
b) Wojewoda……………………………………………………………………………………………
c) Miecznik……………………………………………………………………………………………...
d) Włodarz………………………………………………………………………………………………
e) Cześnik……………………………………………………………………………………………….
f) Kasztelan…………………………………………………………………………………………….
Zaopatrzenie piwnic dworu
Opieka nad zbrojowniami książęcymi
Zarządzanie ludnością zamieszkującą poszczególne okręgi, pobór danin i obrona
Zarząd dworską gospodarką i skarbem państwa
Zarządzanie dworem, nadzór nad działalnością organizacji grodowej, zastępowanie władcy
w najważniejszych sprawach
F) Zarządzanie bezpośrednim majątkiem władcy
A)
B)
C)
D)
E)
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Brudnopis
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