
Strona 1. z 4 
 

 
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII 

ETAP WOJEWÓDZKI 
 

Przykładowe odpowiedzi i schemat punktowania 
 

Jeżeli odpowiedź wykracza poza klucz odpowiedzi, a jest odpowiedzią poprawną 
merytorycznie piszący otrzymuje stosowną (przewidzianą w modelu) ilość punktów. 
 
Zadanie 1. (1 p.) 
Jeden punkt za prawidłową kolejność chronologiczną. 

A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 

 
Zadanie 2. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Prawda 
B. Prawda 
C. Fałsz  
D. Prawda 

 
Zadanie 3. (1 p.) 
Jeden punkt za prawidłową odpowiedź. 
Zasada ustrojowa: trójpodział władz (Monteskiuszowska, itp.) 
 
Zadanie 4. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe dopasowanie. 

A. – 3 
B. – 4 
C. – 2 
D. – 5 

 
Zadanie 5. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłową odpowiedź. 
postawa buntu, fascynacja naturą, zainteresowanie kulturą ludową, motywy orientalne, 

 
Zadanie 6. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe dopasowanie. 

A. - 3 
B. - 5 
C. - 1 
D. - 2 
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Zadanie 7. (5 p.) 
I. Po jednym punkcie za prawidłową odpowiedź. Odpowiedzi mogą być inaczej sformułowane, 
ale muszą odnosić się do tekstu. Maksymalnie 4 punkty. 
Np.: 
- zbyt trudny i skomplikowany plan, 
- zbyt wczesne podpalenie browaru na Solcu; 
- niewykonany zamach na Konstantego 
- brak precyzji, punktualności i koordynacji, 
- podejmowanie decyzji zbyt pospiesznie, 
- podejmowanie improwizowanych decyzji, 
- odmowa współdziałania ze strony oficerów, przede wszystkim generałów, 
- zagubienie organizatorów Nocy Listopadowej: Wysockiego, Zalewskiego i innych, 
- nieutworzenie jednolitego dowództwa wojskowego,  
- brak rządu insurekcyjnego, 
- brak wiary w „starszych w narodzie”, 
- śmierć z polskich rąk na ulicy Warszawy sześciu generałów. 

 
II. 29/30 11.1830r. (29.11.1830r.) 
 
Zadanie 8. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe podanie nazwiska dowódcy: 

A. Prądzyński (Ignacy) 
B. Chłopicki (Józef) 
C. Skrzynecki (Jan) 
D. Chłapowski (Dezydery) 

 
Zadanie 9. (1 p.) 
Jeden punkt za prawidłową kolejność chronologiczną. 

A. 4 
B. 2 
C. 3 
D. 1 

 
Zadanie 10. (2 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe odpowiedzi. 
I. B 
II. lata: 1853-56 
 
Zadanie 11. (4 p.) 
Po jednym punkcie za podanie prawidłowej nazwy wydarzenia i po jednym punkcie za podanie 
prawidłowej daty. 

A. rabacja galicyjska 1846 
B. Wiosna Ludów w Poznańskim/powstanie poznańskie itp. 1848  

 
Zadanie 12. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe przyporządkowanie numeru fotografii. 

A. 3 
B. 1 
C. 4  
E. 2 
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Zadanie 13. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Prawda 
B. Prawda 
C. Fałsz  
D. Prawda 

 
Zadanie 14. (2 p.)  
Po jednym punkcie za prawidłową odpowiedź. 

A. Biali 
B. Czerwoni 

 
Zadanie 15. (2 p.)  
Po jednym punkcie za prawidłową odpowiedź. Maksymalnie 2 punkty. 
Np. 
- w powstaniu listopadowym walczą regularne oddziały polskiej armii, w styczniowym – 
powstańcy, 
- w listopadowym dowództwo wojskowe to oficerowie Armii Polskiej, w styczniowym – 
polscy oficerowie zdobywali swoje doświadczenia w armiach państw zachodnich lub armii 
rosyjskiej, 
- w listopadowym bitwy, w styczniowym – potyczki, 
Różnice mogą dotyczyć sytuacji międzynarodowej, zasięgu walk, itp. 
 
Zadanie 16. (3 p.) 
Po jednym punkcie za podanie prawidłowej nazwy konfliktu oraz uczestników. 
I. Nazwa konfliktu – wojna opiumowa 
II. 

A. Chiny 
B. Wielka Brytania 

 
Zadanie 17. (3 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe przyporządkowanie cyfry. 

A. 3 
B. 4 
C. 2 

 
Zadanie 18. (1 p.) 
Jeden punkt za prawidłową kolejność chronologiczną. 

A. 3 
B. 1 
C. 2 
D. 4 

 
Zadanie 19. (4 p.)  
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Fałsz 
B. Fałsz 
C. Prawda 
D. Prawda 

 



Strona 4. z 4 
 

 
Zadanie 20. (3 p.)  
Po jednym punkcie za prawidłowe wyjaśnienie skrótów. 
ZWC – Związek Walki Czynnej 
POW – Polska Organizacja Wojskowa 
KNP – Komitet Narodowy Polski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


