Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2018 rok
Zadania egzaminacyjne – HISTORIA – wersja A
kod ucznia ...................
Punkty:…./ 20
Zadanie 1. (1 pkt)
Podaj nazwę starożytnej budowli.

Nazwa:...................................................................................................................
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Zadanie 2. (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1,
do najnowszego – nr 4).
A – Edykt Mediolański Konstantyna Wielkiego…………………..
B – Podbój Persji przez Aleksandra Macedońskiego………………..
C – Panowanie Hammurabiego w Babilonie……………….
D – Bitwa pod Maratonem…………………

Zadanie 3. (1 pkt)
Podaj nazwę greckiego wojownika znajdującego się na ilustracji.

Nazwa:...................................................................................................................
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Zadanie 4. (2 pkt)
Czy poniższym władcom słusznie nadano przydomek Wielki? Odpowiedź uzasadnij.
Aleksander Wielki
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Karol Wielki
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest
prawdziwa lub F ‒ jeśli jest fałszywa.
Pierwszym królem Polski był Mieszko I

P

F

Wyprawy krzyżowe zakończyły się sukcesem i schrystianizowano

P

F

P

F

P

F

Bliski Wschód
W bitwie pod Grunwaldem walczyło nie tylko niemieckie i
polskie rycerstwo
Gall Anonim był kronikarzem na dworze króla Italii
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Zadanie 6. (2 pkt)
Czasy monarchii wczesnopiastowskiej obfitowały w wiele wydarzeń politycznych,
militarnych, społecznych religijnych. Wymień cztery o dowolnej problematyce.
1........................................................................................................................……………..
........................................................................................................................……………...
2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3..........................................................................................................................……………
........................................................................................................................……………...
4..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Zadanie 7 (1pkt)
Poniżej przedstawiono wybitnych twórców renesansowych. Który z nich namalował
„Ostatnią Wieczerzę”?
1.

Michał Anioł

2.

Leonardo da Vinci

3.

Rafael Santi

4. El Greco
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Zadanie 8. ( 2 pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
A - manufaktura …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………

B - reformacja ..............................…………………………….........................……...
................................................................................................................................................

C - liberum veto ..……………………………….........................................................…
................................................................................................................................................

D - rokosz ............………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………………...
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Zadanie 9. (1 pkt)
W jakim stylu zbudowany jest poniższy kościół?

…………………………………………………………………..

Zadanie 10. (1 pkt)
Zaznacz zdanie, w którym wydarzenia uporządkowano chronologicznie.
A – Konstytucja 3 Maja, czasy saskie w Polsce, zdobycie Bastylii, Deklaracja
Niepodległości
B – Potop szwedzki, bitwa pod Wiedniem, zdobycie Bastylii, bostońskie picie herbatki
C – Powołanie KEN, bitwa pod Racławicami, III rozbiór Polski, powstanie legionów
polskich we Włoszech
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Zadanie 11. (1 pkt)
Nazwij to urządzenie i podaj kto je skonstruował?

……………………………………………………………………………………………

Zadanie 12. (2 pkt)
Podaj dwie przyczyny klęski powstania styczniowego
1.....................................................................................................................….....................
................................................................................................................................................
.
2..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Zadanie 13. (1 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które jest chronologicznie pierwsze,
wpisując obok niego cyfrę 1, a obok ostatniego umieść cyfrę 4
- wojna krymska………………..
- noc listopadowa………………
- zamach w Sarajewie……………..
- powstanie styczniowe…………….

Zadanie 14. (1 pkt)
Ilustracja przedstawia jednego z przywódców polskiej emigracji w XIX wieku.
Podpisz ją właściwie

……………………………………………………………………………….
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Zadanie 15. (1 pkt)
Na czym polegała różnica między pracą organiczną a konspiracyjną na ziemiach
polskich?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

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 broń chemiczną

P

F

W skład Trójprzymierza wchodziły Niemcy, Rosja i Włochy

P

F

Zamach w Sarajewie był bezpośrednią przyczyną wybuchu

P

F

P

F

I wojny światowej
Głównym celem pracy organicznej było wywołanie na ziemiach
polskich zbrojnego powstania

9

