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kod ucznia ...................

Zadanie 1. (1 pkt)
Poniżej przedstawione zostały trzy boginie: Afrodyta, Nike i Atena. W wykropkowanych
miejscach napisz, która z nich znajduje się na danym zdjęciu.

http://free.of.pl/m/mysticearth/mitologia/gr/boginie.html

http://www.google.pl/search?q=boginie%20greckie&ie=utf-8&oe=utf-

A .................................................................

B ...............................................................

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:

C .................................................................
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Zadanie 2. (1 pkt)
Podaj nazwy państw, których armie walczyły przeciwko sobie w podanych bitwach.
Państwa

Bitwa
pod Maratonem
pod Issos
pod Kannami

Zadanie 3. (1 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst, a następnie napisz, o jakich wydarzeniach jest w nim mowa.
„Gdy poczuł, że [los] żąda od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty
testamentowe. Przekazuje w nim w spadku czterem synom i to co osiągnięte zasługami
przodków i następstwo w królestwie, wyznaczając stałe granice czterech dzielnic W ten
sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo dzielnicy krakowskiej i władza
zwierzchnia.”
Kronika polska. Tłum. B. Kurbis, Kraków, 1992

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

Zadanie 4. (1 pkt)
Podaj, kto jest autorem tego listu i o jakiej wojnie mówi poniższy tekst:
„Was Książę Bedford, Dziewica prosi i żąda, abyście jej nie zmuszali do zniszczenia was!
Jeżeli uczynicie jej sprawiedliwość, moglibyście udać się z nią tam, gdzie Francuzi dokonają
najlepszego dzieła, jakie kiedykolwiek dla chrześcijaństwa uczynili. Jeżeli chcecie zawrzeć
pokój, przyślijcie odpowiedź do miasta Orleanu ;/.../”
W:M. Małowist, Historia powszechna XIV-XV w. Wybór źródeł. Warszawa, 1954

................................................................................................................................................
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Zadanie 5. (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1, do
najnowszego – nr 4).
Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski
Bitwa pod Cedynią
Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
Bitwa pod Legnicą

Zadanie 6. (1 pkt)
Poniżej przedstawione zostało drzewo genealogiczne. W wykropkowanym miejscu umieść
brakujące imię króla polskiego.

..............................................
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://republika.pl/blog_tr_3606675/4362042/tr/jagiellonowie.

3

Zadanie 7. (1 pkt)
Wyjaśnij, co nazywamy średniowieczem?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)
Poniżej przedstawiona została francuska karykatura ukazująca przedstawiciela stanu trzeciego
niosącego duchownego i szlachcica na plecach. Wyjaśnij, jakie były przyczyny wybuchu
Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Zadanie 9. (2 pkt)
Podaj daty (rok) następujących wydarzeń:
Wydarzenie

Data (rok)

Pierwsza wolna elekcja w Polsce
Pierwszy rozbiór Polski
Bostońskie picie herbaty
Uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych
Ameryki

Zadanie 10. (1 pkt)
W drugiej kolumnie wpisz która z podanych informacji jest prawdziwa /P/, a która
fałszywa /F/.
W 1807 roku utworzone zostało Wielkie Księstwo Poznańskie.
W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego powstało Święte
Przymierze.

W 1830 roku wybuchła rewolucja lipcowa we Francji.

Zadanie 11. (1 pkt)
W pierwszej kolumnie, podane zostały wynalazki dokonane w dobie rewolucji przemysłowej
przez: Georga Stevensona, Wilhelma Roentgena, Aleksandra Bella, Jana Łukasiewicza.
Wpisz nazwiska wynalazców spośród podanych.
Nazwiska wynalazców

Wynalazki
Lokomotywa
Aparat do prześwietlania
Lampa naftowa
Telefon
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Zadanie 12. (1 pkt)
Poniżej zamieszczono początek pieśni „My, Pierwsza Brygada” autorstwa Andrzeja
Brzuchal-Sikorskiego.
Wyjaśnij, kiedy i w jakich okolicznościach powstała ta pieśń oraz kim był wspomniany w niej
Wódz? Uzasadnij swoją odpowiedź.
„My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy
Swój życia los,
Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć — to móc!
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz!”
http://pl.wikisource.org/wiki/My,_Pierwsza_Brygada

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

Zadanie 13. (2 pkt)
Podaj nazwy organizacji, o których jest mowa poniżej.

Opis organizacji
Nazwa organizacji
Partia powstała w 1882 roku w Warszawie. Jej założycielem był
Ludwik Waryński. Opowiadała się za internacjonalizmem,
sprzeciwiała dążeniom niepodległościowym. Jej najważniejszym
zadaniem była walka klas.
Powstała w wyniku rozłamu w socjaldemokratycznej Partii
Robotniczej Rosji, na jej II Zjeździe w 1903 roku. Jej członkowie
uważali się za reprezentantów tendencji większościowej. Dlatego
swoich przeciwników określali jako mienszewików
(mniejszościowców). Jej współtwórcą i czołowym działaczem był
Włodzimierz Lenin.
Międzynarodowa organizacja robotnicza założona w 1864 roku w
Londynie. Celem jej była koordynacja działalności organizacji
robotniczych z różnych krajów świata. Jej pierwszym
przewodniczącym był Karol Marks.
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Zadanie 14. (1 pkt)
Wyjaśnij, co nazywamy :
Monarchią absolutną
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Monarchią parlamentarną
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 15. (1 pkt)
Przeczytaj tekst, obejrzyj zdjęcie przedstawiające Pałac Staszica w XIX w i wyjaśnij, jaki był
cel polityki prowadzonej przez władze zaborcze.
„Należy zrzucić pychę z serca i zabrać się do reformy. Wtedy dopiero dziecko może być
przyjęte [...]. Należy jeszcze mówić z nimi [dziećmi] w domu po rosyjsku. Oto, jaka reforma
przeprowadzona być musi! Pan wymagasz, żebyśmy przyjmowali pańskich synów do szkoły
rosyjskiej, a sam nie umiesz czy nie chcesz mówić po rosyjsku, i do mnie, zwierzchnika tej
szkoły, w murach jej ośmielasz się mówić jakimś obcym językiem! Pomyśl pan, czy to nie
jest skandal?”
http://syzyfowe-prace.klp.pl/a-27.html

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Pa%C5%82acStaszica.jpg&filetimestamp=20080314104520

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Zadanie 16. (2 pkt)
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
"Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani,
by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu
wydarte, do szczęśliwej wywieść przyszłości, Jego Cesarska i Królewska Mość, Cesarz [….]
oraz Jego Cesarska Mość, Cesarz […], ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo
samodzielne z dziedziczną monarchia i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie
granic zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi
mocarstwami rękojmie, potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal
żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych
polskich towarzyszy broni w wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i
kierownictwo uregulowane będą we wspólnym porozumieniu.”
„Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność
bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną,
gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję
międzynarodową.”
1. Jakie wydarzenia z historii Polski ilustrują podane teksty?
.......................................................................................................................................................
2. Przez kogo i kiedy zostały one wydane?
.......................................................................................................................................................
3. Czym różnił się stosunek autorów do sprawy utworzenia niepodległego państwa
polskiego ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 17. (1 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest chronologicznie pierwsze wpisując obok
niego literę A, a obok ostatniego umieść literę B.

Powstanie krakowskie
Powstanie styczniowe
Powstanie kościuszkowskie
Powstanie listopadowe
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