
Czasy prehistoryczne, starożytność i średniowiecze 
 
Cz I    Historia regionu 

1. Z jakiej epoki prehistorycznej pochodzą najstarsze znaleziska archeologiczne znalezione w 
Świdnicy i jej okolicach, co to jest, jaki gatunek hominidów był ich twórcą? 

 
2. Z jaką kulturą związany jest ośrodek kultu na Ślęzy? 

 
3. Jakie plemię, kiedy, pod czyim panowaniem podbiło Ślężan? 

 
4. Gdzie powstała najstarsza osada w rejonie Świdnicy, kiedy i jaki miała charakter? 

 
5. Gdzie znajdowało się centrum przedlokacyjnego miasta? 

 
6. Od jakiego pojęcia wywodzi się nazwa Świdnicy? 

 
7. Kiedy nastąpiła lokacja miasta i co stało się z aktem lokacyjnym? 

 
8. Pomieszczenia w Ratuszu miały 5 różnych funkcji. Podaj ich charakter.   

 
9. Kto nadał miastu przywileje "szrotu" i "mili", co one oznaczały dla miasta i jego rozwoju? 

 
10. Swój największy rozwój przeżywała Świdnica w czasach Ks. Świdnicko- Jaworskiego. 

Podaj trzech ostatnich Piastów rządzących tym księstwem i ich żony. Skąd one pochodziły? 
 
 
Cz II    Historia Polski 

1. Jak pierwotnie nazywano państwo Polan? 
 

2. Z którego roku pochodził i jak nazywał się najstarszy dokument, w którym zapisane zostały 
nazwy plemion polskich oraz liczba posiadanych przez nich grodów, czy znajduje się tam 
zapis o Polanach? 

 
3. Która z przedstawionych postaci była pierwszym królem Polski w jakich okolicznościach i 

gdzie nastąpiła koronacja? 

 
 

4. Dlaczego Kazimierz Odnowiciel nosił taki przydomek? Swój wniosek poprzyj trzema 
przykładami. 

 
5. Narysuj szklic miasta, które powstało w oparciu o prawo magdeburskie, zaznacz trzy cechy 



urbanistyczne, które potwierdzą Twoją teorię 
6. Co to za zabytek i co przedstawia? 

 
7. Z jakich dwóch dużych ziem składa się Małopolska? 

 
8. Jaka dynastia opanowała, na przełomie XIII i XIV, tron polski? Skąd się ona wywodziła? 

 
9. W XIV w doszło do buntu wójta Alberta. Kim był Albert, dlaczego i przeciw komu się 

zbuntował, jak się bunt zakończył? 
 

10. Za panowania którego z władców Polska utraciła formalnie dostęp do morza? 
 
 
CZ III   Współczesność 

1. Jaka podstawowa zasada decyduje o nadaniu obywatelstwa polskiego? 
 

2. Podaj nazwę największej mieszkającej w Polsce mniejszości narodowej, jaki rejon ona 
zajmuje? 

 
3. Podziel partie, które działają w Sejmie RP na lewicowe, prawicowe i centrowe. 

 
4. Jak nazywa się przymiotnik wyborczy, wg którego określa się sposób dzielenia miejsc w 

Sejmie? 
 

5. Wypisz prezydentów, którzy pełnili tę funkcję od okresu międzywojennego do czasów 
obecnych 

 
6. Co oznacza, że Polska dzieli się na Polskę "A" i Polskę "B". Jakie jest tło historyczne tego 

podziału. 
 

7. Czy wg Konstytucji RP mamy nieograniczoną możliwość tworzenia partii politycznych. 
Uzasadnij swoja odpowiedź 

 
8. Jaki mamy ustrój i system rządów w Polsce? 

 
9.  Co w hierarchii prawa stoi wyżej- ustawa czy uchwała? 

 
10. Jaki cenzus obowiązuje w Polsce podczas wyborów, poprzyj odpowiedź przykładem. 


