
Zadania konkursowe Tygodnia Patriotycznego 

1. Na podstawie źródła i własnej wiedzy wykonaj polecenie. 
 
Jan Matejko, Założenie Szkoły Głównej [...] – fragment obrazu, będącego wizją 
artystyczną wydarzenia 

 
Na podstawie: E. Suchodolska, M. Wrede, Jan Matejko. Dzieje cywilizacji w Polsce, Warszawa 1998, s. 67. 

1Piotr Wysz z Rogalina (zm. 1414) – biskup krakowski i pierwszy kanclerz Uniwersytetu Krakowskiego. 

 

Wyjaśnij, dlaczego na obrazie, którego tematyka dotyczy historii uczelni w Krakowie, Jan Matejko 
przedstawił postacie: królową Jadwigę oraz dwóch towarzyszących jej władców. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 

2. Uzupełnij informacje brakujące w zdaniach. Odpowiedzi wpisz w wolne pola tabeli. 

1. W Polsce zalążkiem stałego wojska zaciężnego były sformowane pod koniec XV w. oddziały tzw. [A]. 
2. W drugiej połowie XVI w., w wyniku reformy skarbowej przeprowadzonej podczas sejmów 
egzekucyjnych, powołano dość liczne stałe wojsko nazywane [B]. Fundusze na opłacenie tego wojska 
stanowiła czwarta część dochodów z królewszczyzn. 
3. W czasach króla Władysława IV wprowadzono podział wojska na [C], który obejmował husarię, 
pancernych, lekkie formacje jazdy i piechotę wybraniecką, oraz [D], do którego zaliczano piechotę 
niemiecką, dragonię, rajtarię, a także artylerię i inżynierów wojskowych. 



4. W 1652 r. przeprowadzono w Rzeczpospolitej reformę wojskową, która ustanawiała etat liczebny wojska, 
każdorazowo uchwalany przez sejm, czyli tzw. [E]. 
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3. Zapoznaj się z tekstem i wykorzystując własną wiedzę, wykonaj polecenia. 
 
1-mo. Wzwyż wspomniony pokój, jako wiecznemi czasy wierny, szczery być ma, tak też od tegoż 
samego momentu wszelkie z obu stron między obiema wojskami i poddanemi nieprzyjaźni ustać 
mają. […] Cokolwiek zaś podczas tych wojen bądź jednej lub drugiej stronie, tak w Królestwie Polskim 
jako i w Prusach Książęcych, bądź każdemu osobna ich obywatelowi, od jednej lub drugiej 
strony krzywd, uszkodzenia, przykrości, czyli to przez gwałt i wyprawy wojskowe, czyli przez podatki, 
zabranie, lub insze sposoby uczyniono, to wszystko jako w wiecznym zapomnieniu pogrzebione, 
tak też nigdy wzniecane nie będzie. […] 
5-to. Lubo zaś Najjaś. Kurfirst i wszyscy męskiej płci następcy jego od leńskiego poddaństwa, 
którym dotąd Królowi i Rzpltej Polskiej obowiązani byli, i od wszystkich tych powinności, które za 
tym idą, uwalniają się […]. 

Cyt. za: Historia w tekstach źródłowych, oprac. T. Maresz, K. Juszczyk, Rzeszów 1997, s. 92. 

 
a) Podaj nazwę siedemnastowiecznego traktatu, którego dotyczy tekst. 
............................................................................................................................................................. 

b) Wyjaśnij, dlaczego Rzeczpospolita podpisała ten traktat ze swoim lennikiem. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

4. Wykonaj polecenia: 

A - Grób Nieznanego Żołnierza w znajduje się w ………………………………………………………. na Placu Marszałka 
………………………………………………… …………………………………………… . Powstał w …………………… roku. 
 

B – Wymień i opisz krótko polskie symbole narodowe .  

• ……………………………………… …………………………………………….. ……………………………………… 
…………………………………………….. ……………………………………… ……………………………………………..  

• …………………………………………………………………………………….... ……………………………………… 
…………………………………………….. ……………………………………… ……………………………………………..  

• …………………………………………………………………………………....... ……………………………………… 
…………………………………………….. ……………………………………… ……………………………………………..  

 
 
 
 
 
 



5. Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia. 
 

 
 
 
 

a) Nadaj mapie tytuł. Powinien on zawierać określenie tematu, czasu i obszaru. 
............................................................................................................................................................. 
 
b) Podaj nazwę państwa, które nie uczestniczyło w wojnie przedstawionej na mapie, ale ucierpiało 
na skutek działań zbrojnych. Wytłumacz przyczynę takiego postępowania stron konfliktu wobec 
wspomnianego państwa. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Spośród wymienionych postaci wskaż te, które zapisały się w historii narodu polskiego pozytywnie lub 

negatywnie. Wybór swój uzasadnij przyjmując za kryterium oceny Polską Rację Stanu.  

 Nazwisko  Postać negatywna 

lub pozytywna 

     Uzasadnienie 

Jan Karol Chodkiewicz   

Janusz Radziwiłł   

Augustyn Kordecki   

Stanisław Małachowski   

Ksawery Branicki   

Józef Ankwicz   

 

Rycina do zadania 7. 

 

7. A. Rycina przedstawia władcę z dynastii: …………………………………………….. 



B. Uzasadnij odpowiedź wykorzystując informacje zawarte w źródle. Podaj jeden argument.  
…................................................................................................................................................ 

8. Rozpoznaj władców na podstawie informacji zamieszczonych poniżej. Podaj imię władcy i dynastię, z 
jakiej pochodził. 
 
A.Oceniając króla, nie należy zapomnieć o jego małżonce Marii Ludwice z rodu Gonzagów, gdyż miała ona w 
pewnych sprawach decydujący wpływ na męża. Para królewska prowadziła konsekwentną politykę w celu 
wzmocnienia władzy królewskiej, nie zawahała się przed groźbą wojny domowej. Potrafiła zorganizować 
stronnictwo magnatów, które popierało jej politykę. Po śmierci żony, w obliczu politycznej klęski, król 
abdykował.  

…………………………………………………………………………. 
B. W czasie zaborów ukształtował się swoisty kult tego władcy, pogromcy Moskwy, który pohamował 
anarchiczne zachowania szlachty. Jednak to za jego panowania upadł autorytet sejmu, gdyż decyzje 
pozostawiono uformowanym w tym okresie sejmikom relacyjnym, utworzone za jego rządów Trybunały 
Koronny i Litewski pozbawiły króla wpływu na sądownictwo a ukształtowanie urzędu dożywotniego 
hetmana z ogromnym zakresem władzy miało zgubny wpływ na dalsze losy Rzeczypospolitej. 

……………………………………………………………………… 
C. Nazywano go królem senatorskim. Niechętnie odnosił się do rzesz szlacheckich. W pierwszym okresie 

panowania udawało mu się utrzymać rządy za pomocą senatu, który również dominował w sejmie. Ten 

sposób rządzenia musiał się zmienić pod wpływem coraz silniejszej pozycji szlachty, wśród której zaczął 

formować się ruch egzekucji praw i dóbr. 

………………………………………………………………… 

 

9. Podaj nazwy dokumentów, z których pochodzą przytoczone poniżej fragmenty. 
A. „Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym 
walnym sejmie w Radomiu uznaliśmy, iż odtąd nic nowego stanowionym być nie ma przez nas i naszych 
następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich.”  

Wiek XVI–XVIII w źródłach, opr.: M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 1997, s. 95.  

.............................................................................................................................................................  
 
B. „9. Sejm walny koronny we dwie lecie najdalej być ma składan, [...] a dłużej go dzierżyć nie mamy, 
najdalej do sześciu niedziel”.  
„21. A jeślibyśmy przeciw prawom, wolnościom, artykułom, wykroczyli albo czego nie wypełnili, obywateli 
koronnych obojga narodów od posłuszeństwa i wiary nam wolnych czynimy”.  

Wiek XVI–XVIII w źródłach, opr.: M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 1997, s. 109.  

............................................................................................................................................................ 

C. „My, Ludwik, z bożej łaski węgierski, polski […] król, chcemy, aby doszło do wiadomości wszystkich tak 
obecnych, jak i przyszłych, że: Chcemy się zadowolić tym tylko, aby corocznie na [dzień] św. Marcina 
wyznawcę [11 listopada] nam i następcom naszym na znak najwyższego panowania i uznania korony 
Królestwa Polskiego płacono po dwa grosze zwykłej monety […] z każdego osiadłego i dzierżonego 
[dzierżawionego] łanu […]”. 

Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 183–186. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



10. Przeczytaj uważnie fragment tekstu piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. „Dobre rady pana ojca” 
nawiązującej do obyczajowości sarmackiej. 
Na podstawie tego tekstu wypisz cechy i postawy charakterystyczne dla sarmatyzmu, przekazywane przez 
osobę mówiącą w utworze. (0-2) 
 
Słuchaj młody ojca grzecznie 
a żyć będziesz pożytecznie. 
Stamtąd czekaj szczęśliwości, 
gdzie twych ojców leżą kości. 
Nie wyjeżdżaj w obce kraje, 
bo tam szpetne obyczaje. 
  Nalej ojcu, gardło spłucz, 
  ucz się na Polaka, ucz! (...) 
Cudzoziemskich ksiąg nie czytaj, 
czego nie wiesz- księdza pytaj. 
Ucz się siodła, szabli, dzbana, 
a poznają w tobie pana. 
Z targowiska nie bierz złotato 
żydowska jest robota. (...) 
  Taką stoi Polska racją 
  na pohybel innym nacjom! (...) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


