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Zadania egzaminacyjne – Historia

kod ucznia ...................
Ogółem: ____/ 30 : 1,5 = ____/20

Zadanie 1. (1 pkt)
Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny piechur walczący w zwartym szyku zwanym
falangą. Podaj jego nazwę.

http://pl.wikipedia.org/wiki/

...................................................................
Zadanie 2. (2 pkt)
Wyjaśnij następujące pojęcia.
Wał Hadriana
................................................................................................................................................
Limes
................................................................................................................................................
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Zadanie 3. (2 pkt)
Napisz, kim byli Spartakus i Temistokles.
Spartakus
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Temistokles
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Zadanie 4. (3 pkt)
Wyjaśnij następujące pojęcia:
Immunitet
................................................................................................................................................
Kolonizacja na prawie niemieckim
................................................................................................................................................
Trójpolówka
................................................................................................................................................
Zadanie 5. (2 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1, do
najnowszego – nr 4).

Koronacja na króla Polski Bolesława Chrobrego
Bitwa pod Cedynią
Ustanowienie Uniwersytetu w Krakowie
Sprowadzenie przez Konrada Mazowieckiego Krzyżaków do Polski
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Zadanie 6. (1 pkt)
Podaj nazwisko autora poniżej zamieszczonego tekstu?
Teoria podziału władzy
„Kiedy w jednej i tej samej osobie, lub jednym i tym samym ciele, władza prawodawcza
zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności; ponieważ można się lękać, aby ten sam
monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał.
Nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej
i wykonawczej.”
Cyt. za: Historia 2. Dzieje Nowożytne. Warszawa 1991, s. 242.

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

Zadanie 7. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono portret polskiego bohatera narodowego. Podaj jego imię i nazwisko.

http://www.binek.pl/6_t5.html

.....................................................................
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Zadanie 8. (5 pkt)
Podaj, w którym wieku dokonano wymienionych niżej wynalazków.

Maszyna parowa
Koksowanie węgla kamiennego
Mechanizacja w przemyśle włókienniczym
Upowszechnienie płodozmianu
Szczepionka przeciwko ospie

Zadanie 9. (4 pkt)
Podaj daty (rok) następujących wydarzeń.

Wybuch Powstania Listopadowego
Wybuch Wiosny Ludów
Wybuch Powstania Styczniowego
Wybuch I wojny światowej

Zadanie 10. (2 pkt)
Poniżej przedstawiony zostały najważniejsze wydarzenia z procesu zjednoczenia dwóch
państw. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy tych państw

..............................................................
Polityka Napoleona i ruch antynapoleoński
Podział ziem w 1815 roku
Ruch karbonarski
Wydanie pisma II Risorgimento
Wiosna Ludów
Wojna z Austria
Wyprawa czerwonych koszul

.............................................................
Polityka Napoleona i ruch antynapoleoński
Manifestacje studenckie
Związek Celny
Wiosna Ludów
Reforma wojskowa
Wojny „zjednoczeniowe” – duńska i austriacka
Wojna z Francją
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Zadanie 11. (1 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
a) Wojna Krymska toczyła się między Rosją a Niemcami w latach 1853-56……………….
b) Jednym z bohaterów Wiosny Ludów na Węgrzech był Józef Bem………………………
c) Romuald Traugutt był dyktatorem powstania styczniowego……………………………..

Zadanie 12. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono wybrane fakty z historii dwóch powstań. Uzupełnij tabelę, wpisując
nazwy tych powstań.

Nazwa
powstania

Czas i miejsce
trwania
powstania

Orientacyjna
liczba
walczących
zbrojnie

10 miesięcy
Ok. 150 tys.
Królestwo Polskie regularnej
armii
9 dni
Rzeczypospolita
Krakowska

Zewnętrzne
uwarunkowania
wybuchu

Charakter walk

Rewolucja lipcowa
francuska

Regularne
działania
wojskowe

Ok. 6 tys.

Walki uliczne

Źródło: na podstawie: Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia dla maturzysty wiek XIX. Podręcznik. Warszawa 2005, .s. 219.

Zadanie 13. (3 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
a) Abolicjonizm to ruch na rzecz uprawnienia kobiet w Wielkiej Brytanii w XIX wieku…….
b) Syjonizm to ideologia odrodzenia narodowego Żydów stawiająca sobie za cel stworzenie
państwa w Palestynie…………………
c)

Kulturkampf to partia polityczna powstała w Niemczech w końcu XIX wieku……………
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Zadanie 14. (1 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest chronologicznie pierwsze wpisując obok
niego literę A, a obok ostatniego umieść literę B.

Klęska Napoleona pod Waterloo
Wojna francusko-pruska
Powstanie I Międzynarodówki
Rewolucja Lipcowa
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