Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2017 rok
Zadania egzaminacyjne – HISTORIA – wersja A
kod ucznia ...................
Punkty:…./ 20
Zadanie 1. (1 pkt)
Podaj nazwę starożytnej budowli.

Nazwa:...................................................................................................................

Zadanie 2. (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1,
do najnowszego – nr 4).
A – Upadek republiki rzymskiej…………………..
B – Podbój Persji przez Aleksandra Macedońskiego………………..
C – Wynalezienie pisma przez Sumerów……………….
D – Bitwa pod Salaminą…………………
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Zadanie 3. (1 pkt)
Podaj nazwę niewolników znajdujących się na ilustracji.

………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4. (2 pkt)
Czy poniższym władcom słusznie nadano przydomek Wielki? Odpowiedź uzasadnij.
Karol Wielki
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Kazimierz Wielki
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Zadanie 5. (1 pkt)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest
prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.
Cechy w miastach średniowiecznych zrzeszały kupców

P

F

Wyprawy krzyżowe zakończyły się sukcesem i schrystianizowano
Bliski Wschód

P

F

W bitwie pod Grunwaldem walczyło tylko niemieckie i polskie
rycerstwo

P

F

Jan Długosz był wybitnym kronikarzem na dworze Bolesława
Krzywoustego

P

F

Zadanie 6. (2 pkt)
Czasy rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich obfitowały w wiele wydarzeń
politycznych, militarnych, społecznych. Wymień cztery o dowolnej problematyce.

1........................................................................................................................……………..
........................................................................................................................……………...
2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................……………
........................................................................................................................……………...
4..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Zadanie 7. (1 pkt)
Poniżej przedstawiono nazwiska wybitnych dziewiętnastowiecznych wynalazców.
Zaznacz nazwisko wynalazcy szczepionki przeciwko wściekliźnie.
1. Maria Skłodowska–Curie
2.

Ludwik Pasteur

3.

James Watt

4.

Thomas Edison

Zadanie 8. ( 2 pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
A – humanizm ...............................................................…………………………………….
................................................................................................................................................
B – kontrreformacja ..............................…………………………….........................……...
................................................................................................................................................
C – liberum veto ..……………………………….........................................................…
................................................................................................................................................
D - rokosz ............………………………………………….............................................
................................................................................................................................................
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Zadanie 9. (1 pkt)
W jakim stylu zbudowano poniższy kościół?

…………………………………………………………………………….

Zadanie 10. (1 pkt)
Zaznacz zdanie, w którym wydarzenia uporządkowano chronologicznie.
A – Rewolucja francuska, czasy saskie w Polsce, bitwa pod Wiedniem, Deklaracja
Niepodległości
B – Potop szwedzki, czasy saskie w Polsce, zdobycie Bastylii, powstanie
kościuszkowskie
C – Powołanie KEN, wybór ostatniego, elekcyjnego króla w Polsce, bostońskie picie
herbatki, zdobycie Bastylii
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Zadanie 11. (1 pkt)
Nazwij to urządzenie, do czego służyło i gdzie zostało zastosowane.

.

.....................................................................................................................….......................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 12. (2 pkt)
Podaj dwie przyczyny upadku Napoleona Bonaparte
1.....................................................................................................................….....................
................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 13. (1 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest chronologicznie pierwsze,
wpisując obok niego cyfrę 1, a obok ostatniego umieść cyfrę 4
- Rewolucja lutowa w Rosji………………..
- Wydanie dekretu o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych……………..
- Zamach w Sarajewie……………..
- Wiosna Ludów w Europie…………….
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Zadanie 14. (1 pkt)
Ilustracje przedstawiają dwa największe polskie powstania zbrojne w XIX wieku.
Podpisz je właściwie.

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

B..................................................................................................................
Zadanie 15. (1 pkt)
Wpisz, która z podanych informacji jest prawdziwa /P/, a która fałszywa /F/.





Zjednoczenie Niemiec nastąpiło na początku XX wieku……………
Wojna secesyjna wybuchła w drugiej połowie XIX wieku w Kanadzie………..
Romuald Traugutt był dyktatorem powstania styczniowego…..……..
Józef Piłsudski był jednym z przywódców obozu narodowego………………
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Zadanie 16. (1 pkt)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest
prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.
W I wojnie światowej Niemcy zastosowały łodzie podwodne

P

F

Zamach w Kosowie był bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny

P

F

Z powodu braku polskiego państwa, polscy żołnierze nie walczyli
w I wojnie światowej

P

F

Głównym celem pracy organicznej było wywołanie na ziemiach
polskich kolejnego powstania

P

F

światowej
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