
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY   

DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 ETAP REJONOWY 

Przykładowe odpowiedzi i schemat punktowania 

Jeżeli odpowiedź wykracza poza model odpowiedzi, a jest poprawna merytorycznie, 

piszący otrzymuje stosowną (przewidzianą w modelu odpowiedzi) liczbę punktów. 

 

Zadanie 1. (2 p.) 
Np. attyka, krużganki arkadowe (arkady), kolumnowe fasady, loggie, kopuły, kamieniarki 

(opaski) kamienne drzwi i okien, malowidła techniką sgrafitti. 

1 punkt za prawidłową odpowiedź. 

 

Zadanie 2. (4 p.) 
Twórcy renesansowi: Mikołaj Rej, Bartolomeo Berecci. 

Twórcy oświeceniowi: Stanisław Konarski, Dominik Merlini. 

 

Zadanie 3. (2 p.) 
A. Nie, mapa przedstawia wyprawę Vasco da Gamy do Indii, tekst opisuje wyprawę 

Krzysztofa Kolumba, która odkryła wyspy przy wybrzeżu Ameryki (1 p.). 

W uzasadnieniu do podpunktu A. piszący nie musi podawać nazwisk odkrywców. 

B. 1497-1498 r. (1 p.) 

 

Zadanie 4. (5 p.) 
Po jednym punkcie za każde prawidłowe uzupełnienie zdania: 

A. Łaba (1 p.), czynszowa (1 p.), folwarczno-pańszczyźniana (1 p.). 

 

B.  

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana – właściciele ziemscy tworzyli duże gospodarstwa – 

folwarki i wykorzystywali na nich do przymusowej pracy (pańszczyzny) chłopów. (1 p.) 

Gospodarka czynszowa – przeważały duże i średnie gospodarstwa prowadzone przez 

chłopów płacących czynsz za dzierżawę. (1 p.) 

Piszący może odwołać się również do rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej, powstania 

giełd, banków, kompanii handlowych itp. 

 

Zadanie 5. (3 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Fałsz 

B. Prawda 

C.  Prawda 

 

Zadanie 6. (2 p.) 
A. Wynalazek – ruchoma czcionka (możemy uznać druk, jeżeli w dalej uczeń dobrze 

tłumaczy jego działanie). Jan Gutenberg wpadł na pomysł, aby składać tekst z ruchomych 

pojedynczych liter, które nazywał czcionkami. (1 p.) 

B. Przełomowe. Książka tańsza, bardziej dostępna. Nowe idee i prądy szybko rozchodziły się 

po Europie i świecie. (1 p.) 

 

 



 

Zadanie 7. (4 p.) 
1 punkt za prawidłowe przyporządkowanie.  

A. Zjazd w Wiedniu, Hołd pruski. 

B. Hołd Gotarda Kettlera, Wojna o Inflanty. 

 

Zadanie 8. (1 p.) 
1 punkt za prawidłową kolejność chronologiczną: A – 4, B – 2, C – 3, D - 1 

 

Zadanie 9. (2 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie Prawda lub Fałsz. 

A. Fałsz 

B. Prawda 

 

Zadanie 10. (4 p.) 
Po jednym punkcie za podanie wspólnego elementu: 

A. władca 

B. sejm i senat 

C. moneta 

D. polityka zagraniczna 

 

Zadanie 11. (4 p.) 
Po 1 punkcie za podanie pojęcia 

A. konfederacja kapturowa (tzw. kaptur) 

B. sejm konwokacyjny (konwokacja) 

C. elekcja viritim 

D. interrex 

 

Zadanie 12. (2 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wpisanie: 

A. pacta conventa 

B. Henryk Walezy 

 

Zadanie 13. (2 p.) 
Po jednym punkcie za podanie prawidłowej nazwy epoki i ozdoby. 

A. barok 

B. pilaster 

 

Zadanie 14. (4 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe podanie wydarzenia i roku: 

A. (max. 3 pkty) 

Pokój w Polanowie – 1634 

Rozejm w Sztumskiej Wsi – 1635 

Powstanie Chmielnickiego – 1648 (1648-1657) 

B. Władysław (1 p.) 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 15. (4 p.) 
A. Dwa punkty za prawidłowe wyjaśnienie. 

Piszący powinien wykazać, że Rzeczpospolita była przedmurzem chrześcijaństwa – broniła 

go przed inwazją islamu (1 p.) oraz przedmurzem Europy, ponieważ broniła ja przed zalewem 

barbarzyństwa (1 p.). 

B. Po jednym punkcie za podanie przykładu, np.: Bitwa pod Cecorą, Chocimiem, Wiedniem, 

wojny z Turcją, z Moskwą, później z Rosją (max. 2 pkty). 

 

Zadanie 16. (3 p.) 
Po jednym punkcie za podanie pełnej nazwy monety: 

A. Dukat Zygmunta Starego 

B. Tynf (złoty) Jana Kazimierza 

C. Szóstak Jana III Sobieskiego 

 

Zadanie 17. (2 p.) 
1 punkt za podanie prawidłowego tematu mapy i 1 punkt za prawidłowe określenie czasu, np. 

Wojny prowadzone przez Turcję w II poł. XVII w. 

 

 

Zadanie 18. (3 p.) 
Po jednym punkcie za prawidłowe wybranie odpowiedzi: 

A. 2 

B. 1 

C. 2 

 

Zadanie 19. (1 p.) 
1 punkt za prawidłową kolejność chronologiczną: A – 3, B – 1, C – 2, D – 4. 

 

Zadanie 20. (2 p.) 
Po jednym punkcie za podanie wydarzenia i roku. 

Wydarzenie - Ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych (1p.). 

Rok - 1776 (1p.). 

 

Zadanie 21. (1 p) 
Jeden punkt za prawidłowe wybranie odpowiedzi. 

A.  

 

Zadanie 22. (1 p) 
Jeden punkt za prawidłowe wybranie odpowiedzi. 

C.  

 

Zadanie 23. (2 p) 
A. 1 punkt za wskazanie, że w obu źródłach pojawiają się kosynierzy, czyli oba teksty kultury 

nawiązują do powstania kościuszkowskiego. Piszący może dodać informację iż, potwierdza to 

dodatkowo postać Kościuszki - Naczelnika w wierszu. 

B. III rozbiór Polski (1 p.) 


