Wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2013

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, czy jest to żołnierz rzymski czy grecki (odpowiedź umieść w wyznaczonym
miejscu).

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

...................................................................
Zadanie 2. (2 pkt)
Wyjaśnij, kim byli:
Neron
................................................................................................................................................
Królowa Kleopatra
................................................................................................................................................
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Zadanie 3. (3 pkt)
Wyjaśnij następujące pojęcia.
Drabina feudalna
................................................................................................................................................
Dualizm agrarny
................................................................................................................................................
Płodozmian
................................................................................................................................................
Zadanie 4. (2 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1, do
najnowszego – nr 4).
Testament Bolesława Krzywoustego
Panowanie Kazimierza Wielkiego
Upadek Cesarstwa Rzymskiego
Panowanie Karola Wielkiego

Zadanie 5. (1 pkt)
Poniżej został zamieszczony fragment tekstu autorstwa Karola Monteskiusza. Odpowiedz,
czy Konstytucja 3 maja wprowadziła teorię trójpodziału władzy?
Teoria trójpodziału 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.

..............................................................................................................................................
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Zadanie 6. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono portret Tadeusza Kościuszki. Podaj nazwę powstania, na czele którego
stał Tadeusz Kościuszko.

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

.....................................................................
Zadanie 7. (2 pkt)
Wyjaśnij następujące pojęcia:
Reformacja
................................................................................................................................................
Renesans
................................................................................................................................................
Zadanie 8. (5 pkt)
Podaj, w którym wieku dokonano wymienionych niżej wynalazków.
Lokomotywa
Alfabet Morsa
Lampa naftowa
Telefon
Penicylina

3

Zadanie 9. (4 pkt)
Podaj daty (rok) następujących wydarzeń.
Wybuch Powstania Kościuszkowskiego
Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Zjednoczenie Niemiec
Wybuch Rewolucji Październikowej w Rosji

Zadanie 10. (1 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
a) Wojna secesyjna toczyła się między Rosją a Niemcami w latach 1853-56……………….
b) Jednym z bohaterów powstania listopadowego był Józef Bem………………………........
c) Romuald Traugutt był dyktatorem powstania krakowskiego ……………………………..
Zadanie 11. (2 pkt)
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z procesu zjednoczenia Niemiec i
Włoch. W wolnych miejscach w tabeli wpisz nazwy tych państw.

………………………………………..

……………………………………..

Podział ziem w 1815 roku

Manifestacje studenckie

Ruch karbonarski

Związek Celny

Wydanie pisma Il Risorgimento

Wiosna Ludów

Wiosna Ludów

Reforma wojskowa

Wojna z Austrią

Wojny „zjednoczeniowe” – duńska i austriacka

Wyprawa czerwonych koszul

Wojna z Francją
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Zadanie 12. (2 pkt)
Poniżej przedstawiono wybrane fakty z historii dwóch powstań. W wolnych rubrykach
umieść nazwy tych powstań.
Nazwa
powstania

Czas i miejsce Orientacyjna
trwania
liczba
powstania
walczących
zbrojnie

Zewnętrzne
uwarunkowania
wybuchu

Charakter walk

Około 1 miesiąca;
Wielkopolska

Ok. 40 tys.

Wiosna Ludów w
Prusach

Regularne
walki

1,5 roku;
Królestwo
Polskie, ziemie
zabrane

Ok. 150-200
tys. /w walce
jednocześnie
ok.20 tys./

„odwilż w Rosji”

Walki
partyzanckie

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

Zadanie 13. (1 pkt)
Spośród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest chronologicznie pierwsze, wpisując
obok niego literę A, a obok ostatniego umieść literę B.
Rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego
Wojna secesyjna
Powstanie listopadowe
Komuna paryska
Zadanie 14. (3 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F:
a) Sufrażystki to zwolenniczki ruchu na rzecz uprawnienia kobiet w Wielkiej Brytanii w
XIX wieku……..............
b) Syjonizm to ideologia odrodzenia narodowego Żydów stawiająca sobie za cel stworzenie
państwa w Afryce…………………
c) Proletariat to partia polityczna powstała w Niemczech w końcu XIX wieku……………
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