Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

KONKURSU Z HISTORII
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ETAP REJONOWY
KLUCZ ODPOWIEDZI
„Szczęk oręża przez wieki”.

Zadanie 1. (0-1) Jeden punkt za prawidłowe podanie obu nazwisk.
Odp. a. Pizzaro Francisco
b. Cortes Hernan
Zadanie 2. (0-4). Po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
Odp. a. Anglia, Tamiza,
b. 1588, Elżbieta I
Zadanie 3. (0-2). Po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
Odp.: Noc św. Bartłomieja, Rzeź hugenotów, krwawe wesele paryskie, jutrznia paryska;
Każdą z tych form odpowiedzi należy uznać za poprawną.
23/24 sierpnia 1572 r. (Również w przypadku podania samej daty dniowej 23 lub 24 sierpnia
odpowiedź zostanie uznana za poprawną.)
Zadanie 4. (0-1). Jeden punkt za wpisanie czterech poprawnych odpowiedzi.
W XVII w. żołnierz jazdy ciężkiej: rajtar
W czasach nowożytnych działający na zlecenie władcy pirat: korsarz
Strzelec konny w czasach nowożytnych: dragon.
Żołnierz doborowych oddziałów piechoty tureckiej: janczar
Zadanie 5. (0-4).
Odp.:
a. 1571, Lepanto.
b. galery
c. Imperium Osmańskie i Liga Święta. (Tylko te nazwy należy uznać za poprawne).

Strona 1 z 7

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017
Zadanie 6. (0-5). Po jednym punkcie za datę, nazwę miejscowości i imię i nazwisko
głównodowodzącego strony polskiej.
Rok
1514
1531
1581
1627
1683

Bitwa
Orsza
Obertyn
Psków
Oliwa
Wiedeń

Wódz strony polskiej
Konstanty Ostrogski
Jan Tarnowski
Stefan Batory
Arend Dickman
Jan III Sobieski

Zadanie 7. (0-1). Jeden punkt za prawidłowe wpisanie wszystkich czterech nazw.

Odp: Cecora, Kłuszyn

Kircholm

Trzciana

Zadanie 8. (0-1). Jeden punkt za prawidłową konstrukcję ciągu chronologicznego.
Odp. a, d, b, c.
Zadanie 9. (0-1). Jeden punkt za prawidłowe przypisanie postaci prawidłowego określenie czy
tytułu.
Oliver Cromwell

lord protektor,

Armand de Richelieau

„krwawy kardynał”,

Kara Mustafa ,

wielki wezyr

Francis Drake

korsarz,
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Zadanie 10. (0-4). Jeden punkt za każdy prawidłowy wpis.

Wojna chłopska w Niemczech trwała w latach 1534-1536.
Król Szwecji Gustaw Adolf zginął w trakcie wojny trzydziestoletniej w bitwie pod
Breitenfeld.
O końcu militarnej potęgi Szwecji przesądziła klęska Karola XII w bitwie pod Połtawą.
Wojna siedmioletnia toczyła się za panowania Fryderyka II.

F
P
P
P

Zadanie 11. (0-3). Po jednym punkcie za prawidłowe podanie imienia i nazwiska autora
wypowiedzi.
„Paryż wart jest mszy”.

Henryk IV Burbon

„Czterdzieści wieków patrzy na Was!” Napoleon Bonaparte
„Venimus, vidimus et Deus vicit”(„Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył”) Jan III Sobieski
Zadanie 12. (0-1). Jeden punkt za podanie prawidłowej odpowiedzi.
Odp. … Czajka
Zadanie 13. (0-1) Jeden punkt za trzy poprawne wpisy. 0 za dwa i mniej.

Zadanie 14. (0-2) Po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
a. jego nazwę:
b. rok powstania:

Konfederacja Barska
1768 .
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Zadanie 15. (0-2). Po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
Odp. Miejscowość: Yorktown

Rok: 1781

Zadanie 16. (0-3). Po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.
a. Podaj nazwę tej pieśni wojennej, Marsylianka, Marsz wojenny Armii Renu, Pieśń
wojenna Armii Renu.
b. W którym roku ona powstała? 1792
c. Podaj jaką funkcję pełni obecnie. Hymn narodowy Francji.

Zadanie 17. (0-6). Po jednym punkcie za każdą prawidłową, pełną odpowiedź.
A. Jednym z najważniejszych placów Londynu jest Trafalgar Square, który
upamiętnia zwycięstwo floty angielskiej w bitwie pod Trafalgarem. Odpowiedz
na pytania ( 0-2):
W który roku została ona stoczona? 1805
Jak nazywał się jej zwycięzca? (Podaj imię i nazwisko) Horatio Nelson

B. Napoleon Bonaparte już jako cesarz Francuzów stoczył bitwę która nazwana
została „bitwą trzech cesarzy”. Gdzie i kiedy została ona stoczona (0-2):
Miejscowość: Austerlitz
Rok: 1805.

C. Jak się nazywał marszałek Francji, którego śmierć przedstawia poniższy obraz.
Podaj nazwę bitwy w której zginął (0-2).
Marszałek Francji Józef Poniatowski.
Bitwa pod Lipskiem.

Zadanie 18. (0-3). Po jednym punkcie za prawidłowe podkreślenie każdej prawidłowej
odpowiedzi.
a. I wojna polska została przez Napoleona stoczona w roku: 1806, 1809, 1812.
b. Pogromcą Wielkiej Armii został: car Piotr I, gen. M. Suworow, gen. M. Kutuzow.
c. Po klęsce pod Waterloo Napoleon został zesłany na wyspę: Korsykę, Elbę, Św. Heleny.

Zadanie 19. (0-1). Jeden punkt za dokonanie czterech poprawnych wpisów.
W okresie wojen napoleońskich u boku rewolucyjnej Francji powstały Legiony dowodzone przez
(imię i nazwisko) gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Miejscem ich koncentracji była miejscowość
Reggio . Tam powstały również słowa Pieśni Legionów, które ułożył Józef Wybicki . W trakcie
kampanii włoskiej Legiony stoczyły wiele walk m.in. pod Civita Castellana w roku 1798.
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Zadanie 20. (0-2). Po jednym punkcie za poprawne odpowiedzi.
W salonie szkoły podchorążych odbywała się wtenczas lekcja taktyki […]. Wbiegłszy do sali
zawołałem na dzielną młodzież: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć albo zwyciężać trzeba!
Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów”. Na tę mowę i z dala grzmiący odgłos: do
broni! Do broni! Młodzież porwała karabiny, nabiła je i pędem błyskawicy poskoczyła za dowódcą.
Było nas stu sześćdziesięciu kilku!
Odp.
Autor:

por. Piotr Wysocki

Data (dzień, miesiąc, rok): 29 listopad 1830 r.
Zadanie 21. (0-2). Po jednym punkcie za poprawne odpowiedzi.

Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę,
przysięga klęcząc: świadkiem naszym Bóg.
Z bagnetem w ręku pójdziem w świętą sprawę,
Śmierć naszem hasłem, niechaj zadrży wróg. (…)
O jakim oddziale wojska polskiego jest ta pieśń? 4 pułk piechoty liniowej „czwartacy”.
W którym powstaniu wziął on udział? Powstanie Listopadowe.
Zadanie 22. (0-1). Jeden punkt za prawidłowo ułożony ciąg chronologiczny.
Odp.

b, a, d, c.

Zadanie 23. (0-6). Po jednym punkcie za każdy prawidłowy wpis.
Wiosna Ludów na Węgrzech przybrała charakter powstania narodowego. Na czele rządu węgierskiego
stanął (nazwisko) Kossuth. Wywołało to interwencję austriacką, wspartą czynnie przez siły rosyjskie
dowodzone przez (nazwisko) Paskiewicza. W drugiej połowie 1849 r. naczelne dowództwo nad
siłami węgierskimi objął polski generał, dotychczasowy dowódca sił węgierskich w Siedmiogrodzie
(imię i nazwisko) Józef Bem. Sukcesy rosyjskie w tym okresie skłoniły cara Mikołaj I do ataku na
Turcję. Wojna ta przeszła do historii pod nazwą Wojna Krymska . Jej symbolem stały się trwające
blisko rok walki o twierdzę Sewastopol . Z wojny tej Rosja wyszła wyraźnie osłabiona, a następca
zmarłego w jej trakcie cara Mikołaja I, Aleksander II zrozumiał konieczność przeprowadzenia reform
i złagodzenia dotychczasowej polityki. Okres ten nazwany został odwilż posewastopolska .
Zadanie 24. (0-4). Jeden punkt za każdy prawidłowy wpis.
Powstanie Styczniowe cechowała wojna o charakterze regularnym.
Generał Ludwik Mierosławski zginął na stokach Cytadeli Warszawskiej w
1864 roku.
„Żuawi śmierci” to nazwa piechoty walczącej po stronie powstańców
styczniowych
Romuald Traugutt został stracony w Petersburgu w 1864 roku

F
F
P
F
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Zadanie 25. (0-1). Jeden punkt za prawidłowe wypełnienie tabelki.

A
Imię i
nazwisko
Dowodził
wojskiem

B

A. Ulisses Grant

B. Robert Lee

Unii

Konfederacji

Zadanie 26. (0-1). Jeden punkt za prawidłowe wpisanie na mapce konfliktów.
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Zadanie 27. (0-1). Jeden punkt za prawidłowe dokończenie zadań.

Bitwa nad Marną zahamowała postępy niemieckiej ofensywy na froncie zachodnim i rozpoczęła okres
wojny pozycyjnej .
W 1916 r. szczególnie ciężkie walki oddziały francuskie toczyły w obronie twierdzy Verdun .
W tym samym czasie Brytyjczycy toczyli ciężkie zmagania z Niemcami w bitwie nad rzeką Sommą.
O wycofaniu się Rosji z I wojny światowej zadecydowała rewolucja październikowa 1917 r.
Największą bitwą Legionów Polskich stoczoną w 1916 r. była bitwa pod Kostiuchnówką.

Zadanie 28. (0-1). Jeden punkt za pełne rozwinięcie skrótu
Związek Walki Czynnej
Polska Organizacja Wojskowa
Komitet Narodowy Polski

ZWC
POW
KNP

Zadanie 29. ( 0-4). Po jednym punkcie za każdy prawidłowy podpis zawierający imię i nazwisko.
W przypadku władców nazwisko dynastii nie jest konieczne.

Józef Piłsudski

Franciszek Józef I

Józef Haller

Wilhelm II

Zadanie 30. (0-1 pkt). Jeden punkt za prawidłowo ułożony ciąg chronologiczny.

Odp.

a, c, b
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