I ETAP KONKURSU HISTORYCZNEGO
DZIEJE POLSKI NIEPODLEGŁEJ
GRODNO 2017/2018
Zadanie 1. /4 pkt/
Uporządkuj chronologicznie poniższe zdarzenia historyczne w kolejności od najstarszego do najnowszego oznaczając
kolejnymi literami alfabetu
1.
2.
3.
4.

Zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza
Obrady Okrągłego Stołu
Uchwalenie konstytucji marcowej
Początek powstania warszawskiego

…
…
…
…

Zadanie 2. /6 pkt/
Na podstawie poniższej tabeli i własnej wiedzy wykonaj polecenie. Wybierz spośród podanych fragmentów tekstu
źródłowego poprawne odpowiedzi, wstawiając w tabelę nazwy nurtu myśli społeczno-politycznej: liberalizm,
chrześcijańska demokracja i komunizm.
Fragment tekstu źródłowego
A. Zatem kiedy całkowicie zostaną zniesione
wszelkie systemy preferencji i restrykcji
samorzutnie powstanie oczywisty i prosty
system naturalnej wolności[…]
B. Ruch proletariacki jest samodzielnym ruchem
olbrzymiej większości w interesie olbrzymiej
większości. Proletariat to najniższa warstwa
obecnego społeczeństwa […]
C. Błędem jest zakładać, że jedna klasa społeczna
z natury jest wroga drugiej, czyli że bogaci i
proletariusze mają w naturze walkę w
bezlitosnym pojedynku ze sobą[…]Jedna
koniecznie potrzebuje drugiej[…]

Nazwa nurtu

K. Marks, F. Engels,[…], s 48.; Materiały i rozprawy do teorii dziejów i współczesności , […], s 34.; Źródła i materiały do napisania historii, red. S. Sierpowski, s.2015.

Zadanie 3. /4 pkt/
Zaznacz podkreślając prawdziwe zdania.
1).W wolnych wyborach w 1989 roku spośród 35 % mandatów do Sejmu kandydaci „Solidarności” zdobyli wszystkie,
spośród 100 miejsc w Senacie. 2). Józef Piłsudski zareagowali pozytywnie i uznali za wystarczającą ofertę niemiecką w
wyniku Aktu 5 listopada. 3). Premierem Polski jest obecnie Beata Szydło. 4). Prezydent Rzeczypospolitej jest
wybierany na cztery lata i może być ponownie wybrany tylko raz.
Zadanie 4. / 2 pkt/
Dokończ zdanie:

Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Zadanie 5. / 10 pkt/
Wyjaśnij i skomentuj skróty i słowo:
Sanacja…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BBWR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PPS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KRN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6. / 6 pkt/
Odpowiedz na pytania dotyczące poniższego tekstu źródłowego.
[…] To, co widzimy dzisiaj z ludzkiej kultury osiągnięcia sztuki, nauki, techniki, jest prawie wyłącznym produktem
Aryjczyka. Ten właśnie fakt pozwala wyciągnąć uzasadniony retrospektywny ( wynikający z analizy przeszłości )
wniosek, że Aryjczyk był twórcą w ogóle wyższego społeczeństwa, będąc prototypem tego, co rozumiemy przez pojęcie
„człowiek”.
[…] Niższe narody z germańskimi organizatorami i panami, jako ich kierownikami, […] utrzymywały się tak długo, jak
długo utrzymywał się rdzeń rasy państwowej[…]
Źródło: Zbiór tekstów źródłowych, gimnazjum1.turek.net.pl/konspekty/zbior.doc
1).Podaj charakter źródła, a może znasz tytuł utworu, z którego pochodzi cytowany fragment tekstu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2).Jakie cele stawiał autor dzieła przed Aryjczykami?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3).Jak autor traktuje inne narody i czemu, twoim zdaniem miało to służyć?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 7. / 4 pkt/
Uzupełnij tabelę zaznaczając nazwę Święta i wydarzenie, na pamiątkę którego Święto jest obchodzone.
Data Święta
11 LISTOPADA

Nazwa Święta

Wydarzenie

3 MAJA
Zadanie 8. / 3 pkt/
Uzupełnij w okienkach prawidłowymi datami podane poniżej wydarzenia historyczne:
1).Wybór Andrzeja Dudy na prezydenta Polski
2).Podpisanie polsko-radzieckiego układu o nieagresji przed II wojną światową
3).Śmierć prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego
Zadanie 9. / 5 pkt/
Przyporządkuj bitwy Polaków na frontach II wojny światowej odpowiednim dowódcom
 Bitwa o Narwik - ……………………………………………………………………………………….…
 Biiwa o Anglię - ……………………………………………………………………………………………..
 Obrona Tobruku - ……………………………………………………………………………………….…
 Bitwa pod Lenino - ………………………………………………………………………………………..
 Bitwa pod Mont Cassino - …………………………………………………………………………….
Zadanie 10. / 2 pkt/
W czerwcu 1976 roku odbyły się w Polsce ważne wydarzenia. Jakie to były wydarzenia i gdzie do nich
doszło?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
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Zadanie 11. / 2 pkt/
Zaznacz prawidłową odpowiedź. W swojej nauce społecznej Kościół katolicki opowiada się za:
a)
b)
c)
d)

państwem dobrobytu
społeczną gospodarką rynkową
państwem minimalnym
korporacjonizmem

Zadanie 12. / 2 pkt/
Podaj, w którym roku i kto przejął władzę w Polsce w wyniku zamachu stanu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 13. / 6 pkt/
Wyjaśnij, na podstawie tekstu źródłowego:
Wpadła mi w ręce wydany właśnie przez IPN, „Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 – rzecz pod
każdym względem niezwykła. „Atlas”, coś więcej niż zwykła książka , przypomina z możliwie największą dokładnością
o oporze Polaków wobec komunizmu. Więcej, pokazuje , jak ważna dla wszystkich tych ludzi była idea polskości. Bo
polskość to: wiara w wolność, przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji i zasad moralnych, gotowość ponoszenia ofiar
do śmierci włącznie dla Ojczyzny, wierność minionym pokoleniom. Jej wyrazem są ulotki, odezwy, proklamacje[…]
Źródło: Paweł Lisiecki, Inna twarz Polski, […],2008.

O jakiej książce opowiada autor tekstu źródłowego?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak autor rozumie pojęcie polskości?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Na czym polega niezwykłość cytowanej książki?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 14. / 4 pkt/
Odpowiedz na pytanie:
Dlaczego kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywamy „Prymasem Tysiąclecia”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 15. / 8 pkt/
Po przeczytaniu poniższych zdań, odpowiedz, czy zgadzasz się z tymi opiniami /TAK/, a jeśli nie, napisz /NIE/
1. Reforma podatkowo-walutowa przeprowadzona przez rząd Grabskiego była jednym z największych
sukcesów ekonomicznych lat międzywojennych
2. Kryzys lat trzydziestych doprowadził do narodzin i rozwoju internacjonalizmu państwowego.
3. Plan Marschalla odegrał ważną rolę w odbudowie państw europejskich ze zniszczeń wojennych.
4. W drugiej połowie XX wieku nie było gwałtownego rozwoju nauki i techniki.
Zadanie 16. / 5 pkt/
Podaj, jakie instytucje odradzają się w Niepodległej Polsce i na podstawie jakiego dokumentu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 17. / 6 pkt/
Wskaż trzy przyczyny stagnacji gospodarki polskiej w latach sześćdziesiątych:
a) …………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 18. / 6 pkt/
Uzupełnij tabelę z wybitnymi Polakami:
Wybitny Polak

Dziedzina, z której zasłynął

Czas, okres życia /w przybliżeniu/

Henryk Arctowski
Eugeniusz Kwiatkowski
Krzysztof Kamil Baczyński

Zadanie 19. / 5 pkt/
Uporządkuj chronologicznie wydarzenia wpisując odpowiednią literę alfabetu:
1).Pokojowa Nagroda Nobla dla Michaiła Gorbaczowa
2).Pokojowa Nagroda Nobla dla Jasira Arafata
3).Pokojowa Nagroda Nobla dla Jimmy’ego Cartera
4).Pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy
5).Pokojowa Nagroda Nobla dla Martina Luthera Kinga
Zadanie 20. / 3 pkt/
Wymień trzech ostatnich prezydentów Polski:
…………………………………………………………, …………………………………………………………………, …………………………………………………….
Dane osobowe uczestnika konkursu
Imię, nazwisko……………………………………………………..
Data urodzenia…………………………………………………….
Miejsce nauki………………………………………………………….
Klasa lub rok studiów…………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Tel…………………………………………………………………………….
e-mail………………………………………………………………………..
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