Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2015 r.
Zadania egzaminacyjne – HISTORIA – wersja A

kod ucznia ...................
Punkty:……../ 20

Zadanie 1. (1 pkt)
Podaj nazwę miasta-państwa.
Nazwa miasta-państwa...................................................................

https://www.google.pl/search?biw=1280&bih=869&tbs=simg:CAESpwEJxKjU_12Fw8k4akgELELCMpwgaiAEKOggCEhSACYwM-

Zadanie 2 (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1,
do najnowszego – nr 4).
A.
B.
C.
D.

Wojny punickie ……….….
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego……………..
Powstanie Spartakusa………………
Traktat w Verdun, podział państwa Karola Wielkiego……………
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Zadanie 3 (1 pkt)
Poniżej przedstawione zostały porządki architektoniczne, które wykształciły się w
starożytności w kręgu kultury klasycznej w Grecji.

http://www.123rf.com/photo_17032443_stylized-greek-columns.html

1............................................2............................................3.............................................
Zadanie 4. (2 pkt)
Napisz, kim byli i jaką rolę w dziejach odegrali:
Karol Wielki
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Kazimierz Wielki
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Zadanie 5. (1 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A. Immunitet sądowy i gospodarczy to przywilej, na mocy którego panujący zrzeka się
praw do sądzenia ludności poddanej i pobierania od niej opłat……………………..
B. Wasal (lennik) zobowiązany był do wierności swojemu seniorowi. Senior miał
obowiązek opiekować się swoim wasalem………………………
C. Renta feudalna to świadczenia w naturze, robocizna i danina pieniężna świadczona
panu zwierzchniemu przez chłopa……………………..
D. System feudalny powstał we Francji, Włoszech i zachodniej części Niemiec w XV
wieku…………………..
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Zadanie 6 (2 pkt)
Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego Polska została rozbita na dzielnice. Podaj
najważniejsze konsekwencje testamentu.
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
Zadanie 7 (1 pkt)
Poniżej przedstawiono fragment dziedzińca zamku na Wawelu. Podaj nazwę stylu, w
jakim został zbudowany.

http://img1.budownictwopolskie.pl/img/00101917381.jpg

Styl................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)
Wpisz władców Polski, za których panowania miały miejsce wymienione wydarzenia.
A.
B.
C.
D.

Potop szwedzki……………...….
Konfederacja barska…………..…..…..
Zwycięstwo wojsk polskich pod Wiedniem…….…………………
Unia lubelska. Unia Polski z Litwą w 1569 r. ……….…………………
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Zadanie 9. (1 pkt)
Zaznacz zdanie, w którym wydarzenia uporządkowano chronologicznie.
A. Konfederacja targowicka - konstytucja 3 maja- pierwszy rozbiór Polski
B. Pierwszy rozbiór Polski – konstytucja 3 maja – konfederacja targowicka
C. Konstytucja 3 maja – konfederacja targowicka – pierwszy rozbiór Polski
Zadanie 10. (1 pkt)
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została oparta na zasadzie trójpodziału
władz, którą po raz pierwszy sformułował:
A.
B.
C.
D.

John Locke
Benjamin Franklin
Charles Louis Montesquieu
George Washington

Zadanie 11 (1 pkt)
Wpisz imiona i nazwiska postaci spośród niżej podanych.
Augustyn Kordecki, Jan Henryk Dąbrowski, Piotr Ściegienny, Jakub Szela, Stanisław
Brzóska, Piotr Wysocki
A. Stał na czele grupy wojskowych oraz cywilnych spiskowców, którzy w nocy z 29 na
30 listopada 1830 roku wywołali powstanie…………………………………………
B. Przeor klasztoru paulinów w Częstochowie. W czasie potopu szwedzkiego kierował
obroną Jasnej Góry w Częstochowie……..……………………………………
C. Był dowódcą Legionów Polskich utworzonych w 1797 roku w Republice
Lombardzkiej………………………………………………………
D. Należał do najbardziej znanych przywódców rabacji galicyjskiej. Namawiał innych
uczestników do mordów i grabieży ……………………………………………………

Zadanie 12 (2 pkt)
Uzupełnij poniższy tekst.
Obrady kongresu wiedeńskiego, który rozpoczął się w roku………….prawdopodobnie nigdy
nie odbywały się w szerokim gronie. Udział w nim wzięli między innymi car
Rosji……………………..i kanclerz Austrii……………………..
Po jego zakończeniu władcy państw europejskich, aby utrzymać porządek polityczny ustalony
na kongresie postanowili zawrzeć układ zwany………………………………….
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Zadanie 13 (1 pkt)
Podaj rok wydarzeń wymienionych. Wybierz je spośród następujących:
1795, 1815, 1846, 1848, 1861, 1865, 1905, 1914
A. Zakończenie wojny secesyjnej …………..
B. Wybuch Wiosny Ludów w Wielkopolsce…………
C. Likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej…………
D. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga…………

Zadanie 14 (1 pkt)
Wpisz, która z podanych informacji jest prawdziwa /P/, a która fałszywa /F/.
A. W drugiej połowie XIX w Japonii realizowane są reformy Meiji ……………
B. Po zakończeniu wojny secesyjnej w 1865 roku zastrzelony został Abraham
Lincoln…..……..
C. Klęska Francji w wojnie z Prusami w latach 1880 – 1881 sprzyjała całkowitemu
zakończeniu procesu jednoczenia się Niemiec w roku 1881 ………………
Zadanie 15. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono nazwiska wybitnych dziewiętnastowiecznych wynalazców.
Zaznacz nazwisko wynalazcy maszyny parowej.
A.
B.
C.
D.

Maria Skłodowska–Curie
Ludwik Pasteur
James Watt
Thomas Edison

Zadanie 16. (1 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest chronologicznie pierwsze,
wpisując obok niego cyfrę 1, a obok ostatniego umieść cyfrę 4.
A.
B.
C.
D.

Rewolucja lutowa w Rosji
Wydanie dekretu o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych
Rozpoczęcie w Niemczech realizacji polityki Kulturkampfu, czyli „walki o kulturę”
I wojna bałkańska

Zadanie 17. (1 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F
A. W czasie pierwszej wojny światowej Niemcy zastosowały na szeroką skalę gazy
bojowe ……………………
B. II wojnę bałkańską wywołała Bułgaria w 1913 roku……………………
C. Po stronie państw centralnych w czasie I wojny światowej walczyły takie państwa jak
Rosja, Włochy i Japonia……………….
5

